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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 29 de maig de 2014, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Roca i Lleonart, Jordi
Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i
Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats
diputades amb veu però sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca,
Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano
Espinosa, Josep Llobet Navarro i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares, Jaume
Ciurana i Llevadot, Marc Castells i Berzosa, Gerard Ardanuy i Mata i Arnau Funes i
Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de maig de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la designació del representant
suplent de la Diputació de Barcelona en la Secció de la FEMP, “Red de Gobiernos
Locales + Biodiversitat”.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable dictada pel TSJC, que desestima el recurs de suplicació núm. 602/2014
interposat per J. M. E. S. davant la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de
Barcelona que estimava en part la demanda sobre incapacitat temporal interposada
pel recurrent.
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5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima el recurs núm.
329/2012-A interposat per Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-16 A, com a
conseqüència de la irrupció sobtada d’un senglar a la via.
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’informe relatiu a
l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf.
7.- Ratificar el Decret de la Presidència, de data 15 d’abril de 2014, que resol delegar
la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci Institut
Català d’Avaluació de Polítiques - IVÀLUA, del dia 16 d’abril de 2014.
8.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el
recurs núm. 197/2013-L interposat per Linea Directa Aseguradora, S.L. i S. A. R.
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-431, a causa de
la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via.
9.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el
recurs núm. 279/2012-A interposat per H. P. P. contra la desestimació de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit
que va tenir lloc a la carretera BV-1248, a causa de la irrupció sobtada d’un porc
senglar a la via.
10.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el
recurs núm. 49/2014-BR interposat per RS Elèctrics del Tenes, S.L. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1435, a causa de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a la via.
11.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 9 de maig de 2014, de
compareixença com a perjudicada, davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Vic, en el
procediment de diligències prèvies núm. 465/2013-L que es tramita contra R. M. M. U.
i Mussap, pels danys ocasionats a la carretera BV-5303 com a conseqüència d’un
accident de trànsit.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2014”.
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Direcció de Serveis de Concertació Local
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del tancament
i liquidació definitiva de les actuacions aprovades en el marc de l’àmbit de suport als
equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011”.
Gerència de Serveis de Biblioteques
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del
Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització
del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació “Construcció nova seu
de la biblioteca i arxiu municipals”, a signar amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
per import de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
16.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar-se per assabentat de
l’adjudicació dels contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació
dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per part del Consorci LOCALRET, en virtut
del conveni signat en data 27 de febrer de 2013 per a la compra agregada dels serveis
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i aprovar les actuacions derivades d’aquesta
contractació.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
17.- MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de cent cinquanta-quatre mil dos-cents cinquanta-tres euros
amb onze cèntims (154.253,11) € a l'Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014.
18.- SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import vuitanta-nou mil cinc-cents
noranta-quatre euros amb noranta cèntims (89.594,90) € a l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per
finançar les inversions del pressupost 2014.
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19.- SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de cinquanta-set mil cinc-cents quatre
euros amb vint-i-cinc cèntims (57.504,25) € a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions
del pressupost 2014.
20.- CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de cent quaranta-dos mil tres-cents noranta-set
euros amb noranta-set cèntims (142.397,97) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.
21.- CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de cent noranta-sis mil noranta-set
euros amb seixanta-vuit cèntims (196.097,68) € a l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les
inversions del pressupost 2014.
22.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de cent seixanta mil cent cinquanta-sis
euros amb cinc cèntims (160.156,05) € a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.
Caixa de Crèdit
23.- CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació
local “Reurb. tram c/Riera fins Ajuntament” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
24.- CARDEDEU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent seixanta-quatre mil nou-cents
noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (164.999,95) € per a finançar l’actuació
local “Vestidors camp futbol i aparcament poble sec” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
25.- CARDEDEU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació
local “Equipament menjador social i gent gran” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.
26.- CARDEDEU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Millora asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
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27.- COLLBATÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Exterior Casal Cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
28.- GELIDA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent quaranta-tres mil (143.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
29.- LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
30.- MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Gespa artificial camp 2 CE Torrent dels L.” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
31.- NAVÀS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-vuit mil cinquanta-quatre (158.054)€ per a
finançar l’actuació local “Expropiació urbanística” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
32.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Enllumenat Anselm Clavé” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
33.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit mil vuit-cents vuitanta-tres
euros amb setanta-quatre cèntims (8.883,74) € per a finançar l’actuació local “Cond.
entorn castell” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
34.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set mil quatre-cents sis
euros amb noranta-quatre cèntims (107.406,94) € per a finançar l’actuació local
“Eixamp. c/Josep Jové i adq. zona verda” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
35.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil quatre-cents
vint-i-nou euros amb nou cèntims (35.429,09) € per a finançar l’actuació local
“Enderroc edifici c/Josep Jové” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
36.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent quaranta mil (140.000) € per a finançar
l’actuació local “Via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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37.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar
l’actuació local “Vehicles brigada obres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
38.- SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic 2013” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
39.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Expropiació zones verdes” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
40.- SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Residència gent gran i centre dia” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
41.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Urb. marge Anoia i compra terreny” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
42.- SENTMENAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta mil (170.000) € per a finançar
l’actuació local “Centre d'Entitats” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
43.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Tallers centre innovació Anoia” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
Intervenció General
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
requeriment formulat per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de
data 13 de març de 2014, pel qual s’acordà denegar al dit ajuntament l’atorgament
d’un ajut en espècie per a l’elaboració de l’inventari municipal de bens i drets.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació del conveni
tipus de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els ens locals
integrants de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la
província de Barcelona, amb l’objecte de regular els drets i les obligacions dels ens
participants.
6/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Gerència de Serveis de Turisme
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament d’un
ajut econòmic, per import de dos-cents set mil set-cents vuitanta-un euros amb
noranta-cinc cèntims (207.781,95) €, al Consell Comarcal del Berguedà per sufragar
l’activitat identificada com “Parc de pesca a la Vall de Pedret” (codi XGL14/X/101397),
en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, el tancament i la
liquidació del fons de prestació destinat al suport dels serveis socials d’atenció
domiciliària (any 2012) i del fons de prestació per al suport dels serveis socials bàsics
(any 2012), en el marc del règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i
activitats del Pla de Concertació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres, per atribució del Ple
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del R. C. R., en
resolució de l’expedient núm. 2013/9916.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2014/964.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J. L. H.,
en resolució de l’expedient núm. 2014/2417.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’expedient
de contractació, mitjançant concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments
de l’Escola de Natura de les Codines i el campament juvenil de la Devesa de les
Codines, propietat de la Diputació de Barcelona i ubicats al parc del Castell de
Montesquiu.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 8 de maig de 2014.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 8 de maig de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la designació del representant
suplent de la Diputació de Barcelona en la Secció de la FEMP, “Red de
Gobiernos Locales + Biodiversitat”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Diputació de Barcelona en sessió plenària de data 26.4.2007 (ref. AP 170/07) va
acordar adherir-se a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad” Secció de la
Federació Espanyola de Municipis i províncies creada, entre altres, per a la promoció
de polítiques locals de conservació i ús sostenible de la biodiversitat.
La característica de la representació de la Diputació de Barcelona és la de ser de soci
titular, segons detalla l’art. 8, i d’acord amb l’art. 28 dels vigents Estatuts, i aquesta
representació correspon al President de la Corporació.
Això, però, es considera convenient designar un suplent, que pugui garantir
l’assistència i presència de la Corporació en les sessions que es convoquin, suplència
que es creu oportú proposar en favor del Diputat responsable de l’àmbit objecte
d’actuació de la dita Xarxa, Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas.
Quant a la durada de la designació, d’acord amb els propis Estatuts, serà coincident
amb el mandat corporatiu. Per tant, llevat que es modifiquin, quedaran sense efecte a
la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
Respecte de l’òrgan competent per designar representants, el Ple de la Diputació de
Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la designació inicial de representants
en diversos organismes, la sessió de data 26.7.2011, va adoptar un acord que en el
punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta de Govern la designació de representants.
Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de
Govern la designació de representants, per delegació el Ple.
Per tant, a la vista la proposta, i atesa la normativa aplicable, aquesta Presidència
eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
Primer.- La Diputació de Barcelona, com a membre, en qualitat de soci titular des del
2007, de la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad”, està representada en l’Assembla General pel seu
President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, d’acord amb l’art. 28 dels seus
Estatuts.
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Segon.- Per situacions d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions que es
convoquin, es designa com a suplent del President, i en la representació que ostenta,
l’ Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas, Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient,
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la
Corporació.
Quart.- Notificar els acords a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les
persones afectades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts.
Principalment, la renúncia de la Sra. M.C. Mireia Hernández Hernández com a
Diputada motiva que hagi de modificar-se algunes de les designacions que s’havien fet
per representar aquesta Corporació en alguns organismes.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de
Govern la designació de representants, per delegació el Ple.
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Així, doncs, vista la proposta de modificació proposada, i atesa la normativa aplicable,
aquesta Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
Primer.- Designar a les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona
en els organismes que s’indiquen, tot substituint a les designades anteriorment,
segons es detalla:
1. Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals
(Generalitat de Catalunya)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13).
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals, d’acord
amb els estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es
concreta en el següent:
Proposar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, nomeni el
Sr. Carles Combarros Vilaseca, Diputat Adjunt a Cultura, com a vocal en
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Institucional del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals, d’acord amb l’article 9 del
Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema públic d’equipaments escènics i
musicals de Catalunya.
2.- Consorci de les Biblioteques de Barcelona (XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci de les Biblioteques de Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, les
modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
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1.- Els set representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les
Biblioteques de Barcelona com a vocals en el Consell General, d’acord amb
l’art. 11 dels Estatuts del Consorci, són:








Sr. Carles Combarros Vilaseca
Sra. Marta Alòs López
Sr. Jordi Permanyer Bastardas
Sr. Emiliano Jiménez León
Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Sr. Josep Altayo Morral
Sra. Sílvia Mata Dalmau.

2.- La Vice-presidència del Consorci de les Biblioteques de Barcelona queda
delegada en el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat delegat de Cultura,
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, el qual s’integrarà en els òrgans
de govern del Consorci.
3.- Proposar per a integrar-se en la Comissió Executiva, d’entre les
designades per a formar del Consell General, a les següents persones:
 Sr. Carles Combarros Vilaseca
 Sr. Jordi Permanyer Bastardas
 Sra. Marta Alòs López.
3.- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
(NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta
en el següent:
1.- Els sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals en el Consell
General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els Estatuts, són:







Sr. Ferran Civil Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Josep Salom Ges
Sr. Antonio Guiu Badia
Sra. Àngels Esteller Rueda
Sr. Carles Combarros Vilaseca.
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2.- Els tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals en la
Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que
alhora són membres del Consell General, són:
 Sr. Ferran Civil Arnabat
 Sr. Joan Carles García Cañizares
 Sr. Carles Combarros Vilaseca.
3.- D’acord amb l’art. 14 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, o al Diputat o Diputada
en qui pugui haver-ho delegat, li correspon la Presidència del Consorci i en
aquesta condició s’integra i presideix el Consell General i la Comissió Executiva
(arts. 9 i 12 respectivament).
4.- Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat
(NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 27.9.2012 (ref. JG 532/12), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat, d’acord
amb els estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es
concreta en el següent:
1.- Els dotze representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat, com a vocals en el
Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no
han de tenir necessàriament la condició legal de membres electes d’acord amb
els estatuts, són:













Sr. Ferran Civil Arnabat
Sr. Joan Carles García Cañizares
Sr. Carles Combarros Vilaseca
Sr. Gerard Ardanuy Mata
Sr. Josep Salom Ges
Sr. Antoni Fogué Moya
Sra. Sara Jaurrieta Gaurner
Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
Sr. Emiliano Jiménez León
Sra. Àngels Esteller Rueda
Sr. Josep Altayó Morral
Sr. Jordi Portabella Calvete.
12/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

2.- D’acord amb l’art. 13 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la
Presidència del Consorci i com a tal s’integra i presideix el Consell General
(art.9).
5.- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, d’acord amb els
estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta
en el següent:
1.- Els sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a vocals en el
Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no
han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts,
són:







Sr. Ferran Civil Arnabat
Sr. Joan Carles García Cañizares
Sr. Carles Rossinyol Vidal
Sra. Mireia Solsona Garriga
Sr. Carles Combarros Vilaseca
Sra. Marta Alòs López.

2.- Els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a vocals en la
Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci, els quals
no han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els
estatuts, són:
 Sr. Ferran Civil Arnabat
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares.
3.- D’acord amb l’art. 14 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, o al Diputat o Diputada
en qui pugui haver-ho delegat, li correspon la Presidència del Consorci i en
aquesta condició s’integra i presideix el Consell General i la Comissió Executiva
(arts. 9 i 12 respectivament).
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6.- Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Francesc X. Forcadell Esteller per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci, del Gran Teatre del Liceu d’acord amb els estatuts de l’ens, les
modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
1.- Els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Gran Teatre del Liceu com a vocals en la Junta de Govern, d’acord amb l’art.
9 dels Estatuts del Consorci, són:
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
 Sr. Francesc X. Forcadell Esteller.
2.- Proposar, d’entre les persones designades, al Sr. Joan Carles Garcia
Cañizares com a vocal representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb l’art. 11 dels
Estatuts del Consorci, i designar el Sr. Francesc X. Forcadell Esteller perquè el
pugui substituir, en la condició que ostenta, en cas d’absència.
3.- D’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, el President de la Diputació de
Barcelona serà, amb caràcter de membre nat, Vice-president de la Junta de
Govern del Consorci, el qual, de forma rotatòria, assumirà també, quan
correspongui, la Presidència de la Comissió Executiva (art. 11).
7. Consorci del Patrimoni de Sitges (XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 27.9.2012 (ref. JG 532/12), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb els estatuts de l’ens, les modificacions
anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
1.- Els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9
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dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la condició
legal d’electes d’acord amb els estatuts, són:










Sr. Ferran Civil Arnabat
Sr. Carles Combarros Vilaseca
Sra. Guiomar Amell Amell
Sr. Carles Rossinyol Vidal
Sr. Marc Castells Berzosa
Sr. Ramon Riera Bruch
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarria.
Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert.

2.- Els quatre representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Patrimoni de Sitges com a vocals en la Comissió Executiva, d’acord amb
l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que alhora són membres del Consell General,
són:





Sr. Ferran Civil Arnabat
Sr. Carles Rossinyol Vidal
Ramon Riera Bruch
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares .

3.- D’acord amb l’art. 9.i) dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, o al Diputat o Diputada
en qui pugui haver-ho delegat, li correspon la Presidència del Consorci i en
aquesta condició s’integra i presideix el Consell General i la Comissió Executiva
(arts. 9 i 12 respectivament).
8.- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada (XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Francesc X. Forcadell Esteller per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la
Fundació del Gran Teatre del Liceu d’acord amb els estatuts de l’ens, les
modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
1.- El representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació del Gran Teatre
del Liceu, Fundació Privada, és el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares com a
vocal en el Patronat, d’acord amb l’art. 11.3 dels Estatuts de la Fundació.
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2.- Es nomena suplent del Sr. Joan Carles Garcia Cañizares el Sr. Francesc X.
Forcadell Esteller perquè en cas d’absència pugui substituir el titular en la
condició que ostenta.
3.- Proposar al Patronat de la Fundació, d’acord amb l’art. 22 dels seus Estatuts,
que la persona representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva de la Fundació sigui el l’Exm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en qualitat
de titular, i el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, com a suplent per absència del
titular.
4.- D’acord amb l’art. 11.1 dels Estatuts de la Fundació, el President de la
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, és amb caràcter
nat, Vice-president del Patronat de la Fundació.
9.- Fundació Museu d’Art Contemporani (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la
Fundació Museu d’Art Contemporani, d’acord amb els estatuts de l’ens, les
modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
1.- El representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Museu d’Art
Contemporani és el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares com a vocal en el
Patronat, d’acord amb l’art. 16 dels Estatuts de la Fundació.
2.- Es nomena suplent del Sr. Joan Carles Garcia Cañizares el Sr. Carles
Combarros Vilaseca perquè en cas d’absència pugui substituir el titular en la
condició que ostenta.
10.- Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona
(NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la
Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona, d’acord amb els
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estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta
en el següent:
1.- Els tres representants de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada
Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona com a patrons institucionals
nats en el Patronat, d’acord amb l’art. 18 dels Estatuts de la Fundació, són:
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
 Sr. Ferran Civil Arnabat
 Sr. Carles Combarros Vilaseca.
2.- D’acord amb l’art. 18 dels Estatuts de la Fundació, el President de la
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en tant que
President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, si
no ho té delegat, li correspon incorporar-se al patronat com a Patró institucional
nat.
3.- D’acord amb l’art. 23 dels Estatuts de la Fundació, al President de la
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en tant que
President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, li
correspon la Presidència del Patronat de la Fundació, sens perjudici que pugui
delegar la seva condició de patró, en quin cas, qui el substitueixi tindrà la
condició de President de la Fundació.
11.- Associació privada “La Passió d’Olesa de Montserrat” (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i
mantenir vigent la resta de nomenaments.
Segon.- Designar el Sr. Carles Combarros Vilaseca per substituir la Sra. MªC.
Mireia Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en
l’Associació La Passió d’Olesa de Montserrat, d’acord amb els estatuts de l’ens, les
modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta en el següent:
1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació “La
Passió d’Olesa de Montserrat”, el Sr. Carles Combarros Vilaseca, Diputat
Adjunt a Cultura, com a conseller nat en el Consell Directiu, d’acord amb
l’article 37 dels Estatuts de l’Associació.
2.- Serà suplent del Sr. Carles Combarros Vilaseca la Sra. Marta Alòs López
perquè en cas d’absència pugui substituir el titular en la condició que ostenta.
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12.- Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Comissió Tècnica de
Cooperació Cadastral. (NIF XXXXXXXXX)
La Comissió d’Hisendes i Finançament Local de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, en data 24.1.2013 va proposar com a representant de la Federació en la
Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral al Sr. Miquel Salazar Canalda, qui era
llavors Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
proposta que va ser aprovada per la Junta de Govern de la FEMP en la sessió de
20.2.2013.
A aquesta proposta la Diputació de Barcelona va donar la conformitat per acord de la
Junta de Govern en la sessió de data 11.4.2013 (ref. AJG 127/13).
Havent-se produït la baixa del Sr. Salazar com a Gerent de l’Organisme amb motiu de
la seva incorporació com a Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, es
considera oportú fer una nova proposta a la FEMP perquè la representació l’ostenti qui
ha passat a ser la nova Gerent de l’Organisme.
És per això, que es proposa adoptar el següent acord:
Primer.- Proposar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la
Comissió d’Hisenda i Finançament Local que nomenin representant de la
Federació en la Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral la Sra. SÍLVIA
CANO ARTESEROS, Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, en substitució del Sr. Miquel Salazar Canalda, pels motius exposats.
Segon.- Demanar a la FEMP que, un cop adoptin els acords pertinents, comuniquin
a aquesta Corporació el canvi de representació proposat.
Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la
Corporació.
Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable dictada pel TSJC, que desestima el recurs de suplicació núm. 602/2014
interposat per J. M. E. S. davant la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de
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Barcelona que estimava en part la demanda sobre incapacitat temporal
interposada pel recurrent.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Social núm. 1 de Barcelona va dictar una sentència, el 23 de setembre de
2013, en el procediment d’incapacitat temporal núm. 426/2012, que estimava
parcialment la demanda interposada per J. M. E. S. contra Activa Mutua 2008,
Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de
la Seguretat Social, i declarava el procés d’incapacitat temporal derivava de la
contingència d’accident de treball.
Posteriorment, contra l’esmentada sentència el recurrent ha formalitzat recurs de
suplicació en el qual demana que es dicti una nova sentència que revoqui l’anterior i
declari l’existència d’assetjament i aïllament laboral per part dels superiors de l’actor
envers aquest. Dit recurs de suplicació s’ha impugnat per la Diputació de Barcelona
sotmetent les actuacions al TSJC.
El 9 d’abril de 2014, la Sala Social del TSJC ha dictat sentència en la qual desestima
el recurs de suplicació, d’acord amb els fonaments de dret de la mateixa sentència, ja
que es constata la manca d’acreditació d’acció o omissió empresarial que imposi o
permeti circumstància d’assetjament envers l’actor.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Secció Quarta de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
desestima el recurs de suplicació núm. 602/2014 interposat per J. M. E. S. contra la
sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment d’incapacitat
temporal núm. 426/2012, la qual confirma en tots els seus extrems.
Segon.- Notificar aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
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5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima el
recurs núm. 329/2012-A interposat per Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera C-16 A, com a conseqüència de la irrupció sobtada
d’un senglar a la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 329/2012-A que estima el recurs contenciós administratiu
interposat per Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la resolució
de la Diputació de Barcelona, de 29 de maig de 2012, per la qual es desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-16 A, a causa de la
topada amb un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no resulta acreditat el compliment dels serveis
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de
senyalització, ja que no consta la senyalització de perill per presència d’animals
salvatges en el tram de la carretera on es va produir l’accident.
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys
queda fixada en 3.351,87 €.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat 329/2012-A, que estima
el recurs contenciós administratiu interposat per Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 29 de maig de
2012, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va
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tenir lloc a la carretera C-16 A, a causa de la topada amb un porc senglar que va
irrompre de manera sobtada a la calçada. En conseqüència:
1. Anul·la la resolució impugnada.
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la
condemna a indemnitzar la part actora en la quantia de 3.351,87 €, més les
actualitzacions ex article 141.3 de la Llei 30/92 i, en el seu cas, els interessos
legals ex article 106.2 de la Llei 29/1998.
Segon.- Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes,
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’informe
relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat Penedès
Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de data 4 d’abril de 2014 de la Mancomunitat Penedès Garraf, amb registre
d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 11 d’abril de 2014, pel que es sol·licita
l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la modificació d’estatuts de
l’esmentada Mancomunitat.
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable, amb
observacions, a la modificació d’estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat
3.4.j de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i
publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable, amb observacions, emès per la Secretaria
d’aquesta Corporació en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la
Mancomunitat Penedès Garraf, que es transcriu a continuació:
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“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA “MANCOMUNITAT
PENEDÈS GARRAF”

Des de la Mancomunitat Penedès Garraf, constituïda pels Ajuntaments de Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i el Monjos, Sitges,
Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet
del Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, Sant Martí
Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, Sant Quintí de Mediona,
Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere de Ribes, s’ha tramés l’expedient
relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, aprovat pel Ple de la Mancomunitat
celebrat el dia 6 de març de 2014, als efectes que per aquesta Corporació s’emeti el
corresponent informe, amb caràcter previ a la remissió de l’acord als Ajuntaments membres
de la Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació.
a) Disposicions legals
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte
d’estatuts de les mancomunitats.
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana.
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic,
és de plena aplicació al present cas.
b) Observacions a la proposta de modificació d’estatuts
D’acord amb la part expositiva del dictamen del Ple de la Mancomunitat, de data 6 de març
de 2014, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua a conseqüència del mandat
legal previst a la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
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racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), quan disposa que les
mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que preveu l’art. 44 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL.
En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Penedès
Garraf se centra en 2 preceptes, que seguidament es transcriuen i analitzen:
a) PREÀMBUL

“La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 3.2.c)
estableix que les Mancomunitat de municipis gaudeixen de la condició d’Entitats Locals.
L’article 44 del mateix text legal reconeix als municipis el dret d’associar-se amb d’altres
en mancomunitats per a l’execució en comú d’obres i serveis públics necessaris per a
l’exercici de les seves competències.
El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, preveu al seu
article 35 i següents els requisits que s’estableixen per a la constitució de
mancomunitats.
És per això que, d’acord amb la legislació vigent, es fixen els següents Estatuts:

La proposta de preàmbul redactada es troba en conjunt correcta. Això no obstant, es troben
a faltar les referències legislatives autonòmiques relatives a la regulació de les
mancomunitats de municipis i que també són d’aplicació a la Mancomunitat Penedès Garraf.
En aquest sentit es pot comprovar que el propi article 44 apartat 3 i 4 de la LBRL es remet,
pel que fa al procediment d’aprovació dels estatuts de les mancomunitats i integració de
municipis que pertanyin a altres comunitats autònomes, respectivament, a la legislació de
les comunitats autònomes.
Per tant, caldria recollir d’igual manera tant les referències al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, com al Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, en allò que fa referència a la regulació de les
mancomunitats de municipis.
Tanmateix, i atesa la vocació de vigència indefinida dels estatuts de la Mancomunitat
Penedès Garraf, s’aconsella adoptar un redactat més obert que permeti l’adaptació a les
novetats legislatives que s’esdevinguin.
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b) Article 4. Finalitats.-

“Les finalitats pròpies de la Mancomunitat són:
a) L’objecte i competències de la Mancomunitat serà la de prestar els serveis i fer les obres
que li deleguin els Municipis membres per ser de la seva competència, i entre altres els
següents:
- Gestió dels residus sòlids urbans.
- Abastament d’aigua potable.
- Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori d’aigües i Seguretat Alimentària
Municipal.
- Servei d’Iniciatives Econòmiques.
- Atenció i seguiment de les drogodependències.
b) Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per
altres Administracions amb transferència de la competència o sense.”

A la vista de la proposta s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL.
L’article 4 dels estatuts de la Mancomunitat estipula les finalitats pròpies d’aquesta, donant
així compliment a un dels continguts mínims que han de tenir els estatuts de les
mancomunitats de conformitat amb el que preveuen els articles 44.2 LBRL – objecte i
competència-, 116.2.b) TRLMC – objecte i competències- i 36.4 TRRL – finalitats-.
Es tracta, doncs, de determinar si l’objecte i competències de la Mancomunitat donen
compliment a la LRSAL.
L’apartat a) efectua una previsió genèrica quant a la possibilitat de prestar aquelles obres i
serveis que, sent de competència municipal, els municipis membres li deleguin. Cap
objecció es pot fer al respecte, sempre i quan es tingui present el límit legalment establert
conforme al qual l’àmbit d’actuació de les mancomunitats no pot arribar a comprendre totes
les competències dels municipis integrants, d’acord amb el que disposa l’art. 115.2 TRLMC i
35.2 TRRL.
Seguidament l’apartat a) destaca cinc apartats de competències municipals concretes a
desenvolupar, entre d’altres:
- Gestió dels residus sòlids urbans: està prevista literalment com a competència pròpia
municipal a l’article 25.2.b) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a
l’art. 66.3.l) del TRLMC.
- Abastament d’aigua potable: està prevista literalment com a competència pròpia
municipal a l’article 25.2.c) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a
l’art. 66.3.l) del TRLMC.
- Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori d’aigües i Seguretat
Alimentària Municipal: l’Evacuació i tractament d’aigües residuals està prevista literalment
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com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.c) de la LBRL d’acord amb la redacció
donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.l) del TRLMC; el laboratori d’aigües i Seguretat
Alimentària Municipal estan previstes en els termes de “protecció de la salubritat pública”
com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.j) de la LBRL d’acord amb la redacció
donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.h) del TRLMC.
- Servei d’Iniciatives Econòmiques: l’art. 25.2 de la LBRL, en la redacció donada per la
LRSAL, no recull aquesta competència; l’art. 66.3 del TRLMC no preveu expressament
aquesta competència; tanmateix, l’art. 84.2.i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), disposa que els governs locals de
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis,
sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal, turístic i
foment de l’ocupació. L’apartat 3) d’aquest mateix precepte de l’EAC disposa que es
tindran en compte les lleis aprovades pel Parlament, el principi de subsidiarietat, el principi
de diferenciació, les característiques de la realitat municipal i el principi de suficiència
financera en la distribució d’aquestes matèries entre les diverses administracions locals. La
possibilitat d’executar obres o prestar serveis a l’empara d’aquesta competència s’ha de fer
de conformitat amb la legislació sectorial que desenvolupi la previsió de l’EAC.
- Atenció i seguiment de les drogodependències: l’art. 25.2.e) de la LBRL en la redacció
donada per la LRSAL recull la competència relativa a “l’evaluació i informació de situacions
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”;
paral·lelament l’art. 66.2 i 66.3.k) del TRLMC preveuen competències municipals en l’àmbit
de la “cohesió social” i “la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials”,
respectivament.
Es constata que els cinc apartats de competències municipals especificats tenen un
reflex o bé a l’article 25 de la LBRL o bé a les competències locals previstes a l’EAC.
L’apartat b), per la seva banda, efectua un reconeixement general a la possibilitat que la
Mancomunitat assumeixi altres actuacions (obres o prestació de serveis) diferents a les
relacionades a l’apartat a), a partir de l’encàrrec d’altres administracions, ja sia com a
competències pròpies o en règim de delegació.
En relació a aquesta previsió cal recordar que la DT11ª de la LRSAL disposa que:
“Las competencias de las mancomunidades estarán orientadas exclusivamente a la
realización de obras y la prestación de servicios públicos que sean necesarios para que
los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en
los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local”.
Més enllà del fet que a Catalunya les mancomunitats puguin realitzar les obres i prestar els
serveis públics previstos amb caràcter general tant als articles 25 i 26 de la LBRL com a les
lleis sectorials que desenvolupen les competències dels governs locals a Catalunya
determinades per l’EAC, no presenta dubtes el fet que l’àmbit competencial a desenvolupar
es limita al propi dels municipis que formen part de la mancomunitat, resultant els municipis
les úniques administracions cridades a mancomunar-se.
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És en aquest sentit que s’ha de posar de manifest que la previsió genèrica de l’apartat b)
respecte a la possibilitat que “altres Administracions” puguin encomanar facultats o activitats
concretes a la Mancomunitat podria anar més enllà i vulnerar els límits del règim jurídic de
les mancomunitats, tal i com actualment està legislat.
Per tal d’evitar possibles vulneracions es proposa el següent redactat:
“Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat per
altres municipis que s’adhereixin Administracions amb transferència de la competència o
sense.”
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa pel que fa exclusivament als dos
preceptes objecte de modificació, i tenint en compte les esmenes assenyalades, es troba en
conjunt correcta a judici de la sotasignada, ja que en els articles que es modifiquen s’hi
contemplen els extrems de regulació necessària continguts a l’article 116.2 del Text refós de
la Llei Municipal i es fan, en general, les previsions contingudes a l’article 48.2 del Decret
244/2007 abans esmentat.
c) Conclusió
En conseqüència, sens perjudici de les precedents observacions quant a l’apartat b) de
l’article 4 dels estatuts en els termes esmentats, s’escau informar favorablement el contingut
de la modificació del Preàmbul i l’article 4 dels estatuts de la Mancomunitat del Penedès
Garraf.
No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa
1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB, del 23 de desembre de
2013, acordarà el que estimi pertinent.”

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Penedès Garraf, pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.
7.- Ratificar el Decret de la Presidència, de data 15 d’abril de 2014, que resol
delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques - IVÀLUA, del dia 16 d’abril de
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica
el present Decret, que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona forma part del Consorci Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques - IVÀLUA, on està representada al seu Consell rector pel Diputat
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares i pel Sr. Xavier Boltaina Bosch.
El Consorci ha convocat sessió del Consell Rector pel dia 16.4.2014, a la qual ni el Sr.
Garcia Cañizares, ni el Sr. Boltaina, podran assistir.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir al Sr.
Boltaina.

26/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el mateix dia 24.4.2014.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB de 23.4.13, que atribueix a la
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la
següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar la Sra. Marina Espinosa de Castro, representant d’aquesta
Corporació en el Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques - IVÀLUA, en substitució del Sr. Xavier Boltaina Bosch, només per assistir a
la sessió convocada pel dia 16.4.2014.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
8.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona,
en el recurs núm. 197/2013-L interposat per Linea Directa Aseguradora, S.L. i
S. A. R. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera B-431, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 197/2013-L, procediment abreujat, interposat per LINEA DIRECTA
ASEGURADORA, S.L. i la senyora S. A. R., contra el Decret, de data 18 de març de
2013, de desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució de data 24
d’octubre de 2012, en virtut de la qual s'inadmitia la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 29 de febrer de 2008, a l'altura del punt quilomètric 45 de la carretera
B-431, al terme municipal d'Artés, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar, per
haver prescrit l’acció per a reclamar.
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 11 d’abril de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
197/2013-L, procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona per LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.L. i la senyora S. A. R.,
contra el Decret, de data 18 de març de 2013, de desestimació del recurs de reposició
interposat contra la resolució de data 24 d’octubre de 2012, en virtut de la qual
s'inadmitia la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 29 de febrer de 2008, a
l'altura del punt quilomètric 45 de la carretera B-431, al terme municipal d'Artés, a
causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar, per haver prescrit l’acció per a
reclamar.
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2013-L a la companyia asseguradora
Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich.
9.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona,
en el recurs núm. 279/2012-A interposat per H. P. P. contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1248, a causa de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a la via.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Ajuntament de
Sabadell, en el recurs contenciós administratiu núm. 279/2012-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor H. P. P., contra el Decret, de data 18 de febrer de 2013,
de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 de març de
2011, quan circulava per la carretera BV-1248, a l’altura del punt quilomètric 4, a causa
de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 16 d’abril de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria.
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Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
279/2012-A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
pel senyor H. P. P., contra el Decret, de data 18 de febrer de 2013, de desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts
amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 de març de 2011, quan circulava
per la carretera BV-1248, a l’altura del punt quilomètric 4, a causa de la topada contra
un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 279/2012-A a la companyia asseguradora
Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich.
10.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2014, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona,
en el recurs núm. 49/2014-BR interposat per RS Elèctrics del Tenes, S.L. contra
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1435, a
causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de data 3
d’abril de 2014, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs
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contenciós administratiu número 49/2014-BR, procediment abreujat, interposat RS
ELECTRICS DEL TENES, S.L. contra el Decret, de data 20 de novembre de 2013, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 14 d'abril de 2013, al PK 10,8
de la carretera BV-1435, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu número 49/2014-BR, procediment abreujat,
interposat RS ELECTRICS DEL TENES, S.L. contra el Decret, de data 20 de
novembre de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 14
d'abril de 2013, al PK 10,8 de la carretera BV-1435, a causa de la topada contra un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
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11.- Donar compte del Decret de la Presidència, de data 9 de maig de 2014, de
compareixença com a perjudicada, davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Vic, en
el procediment de diligències prèvies núm. 465/2013-L que es tramita contra
R. M. M. U. i Mussap, pels danys ocasionats a la carretera BV-5303 com a
conseqüència d’un accident de trànsit.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Vic, mitjançant Ofici de data 23 d’abril de 2014, ha citat
la Diputació de Barcelona per comparèixer com a perjudicada, el dia 14 de maig de
2014 en les Diligències Prèvies núm. 465/2013-L, que es tramiten en aquell Jutjat,
contra la senyora R. M. M. U. i Mussap, amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 27 d’abril de 2013 a la carretera BV-5303.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a perjudicada, en les Diligències Prèvies núm. 465/2013-L,
que es tramiten en aquell Jutjat contra la senyora R. M. M. U. i Mussap, amb motiu de
l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 d’abril de 2013 a la carretera BV-5303.
Segon.- Reclamar la quantitat de 640,09€ a la senyora R. M. M. U. i Mussap, pels
danys ocasionats a la carretera BV-5303 en l’accident de trànsit ocorregut el dia 27
d’abril de 2013, segons l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
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que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector
sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2014”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
I.- ANTECEDENTS
En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la
Diputació de Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la
cooperació al desenvolupament.
En aquest sentit, la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals d’informar i
sensibilitzar la població al voltant la cooperació al desenvolupament, així com donar
suport a les entitats del tercer sector sense ànim de lucre que realitzen accions en
aquest àmbit i que tenen seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona.
Es pretén acostar la realitat dels països en vies de desenvolupament a la ciutadania i
fomentar les actituds solidàries.
És per això que, anualment, la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de
Relacions Internacionals, aprova les bases reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de
”l’Oferta d’accions de sensibilització”. L’Oferta és una relació de diferents accions
realitzades per entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, que la Diputació de
Barcelona selecciona mitjançant convocatòria i posa a disposició dels ajuntaments i
consells comarcals de la província. La Diputació subvenciona una part de la despesa i
els ajuntaments i consells comarcals n’assumeixen la resta. D’aquesta manera, poden
escollir les accions que més els interessa, a cost molt reduït.
En data 13 de febrer de 2014 van ser aprovades, per acord de la Junta de Govern de
la corporació (AJG 40/14), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2014”.
Es comptabilitzen un total de 18 entitats amb un total de 26 propostes d’activitats
presentades en el marc d’aquesta convocatòria.
Seguint l’establert al punt 11 de les bases reguladores de l’Oferta d’accions de
sensibilització 2014, amb data 8 de maig de 2014, l’òrgan col·legiat va reunir-se per
consensuar una proposta de resolució a partir de les sol·licituds presentades, la qual
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es reprodueix en l’acta que s’acompanya i es proposa per a aprovació mitjançant el
present acte.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
1. Sobre la convocatòria:
-

-

Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre
“Oferta d’accions de sensibilització 2014” (BOPB de 20 de febrer de 2014).
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm.
13, annex 1, de 15.01.2009).

2. Sobre la competència de la Diputació:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament.
Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament.
Article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

3. Sobre la competència orgànica:
-

La Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de
la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre
de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.

En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, que s’incorporen a
continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre
“Oferta d’accions de sensibilització 2014” (BOPB de 20 de febrer de 2014); i
ATORGAR, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les
accions seleccionades de conformitat amb la proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta del
qual s’acompanya al present instrument.
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RELACIÓ D’ ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2014
ACCIONS PROPOSADES PER A APROVACIÓ
Entitat Fundació Grup Tercer Món Mataró
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Tasta'm i coneix el comerç just
Acció que transmet nous hàbits de consum adreçada a un públic jove mitjançant un
taller sobre els avantatges del comerç just, analitzant les etiquetes d'un conjunt de
productes (cafè, cacau, galetes, etc.), la projecció d'un vídeo explicatiu del conreu
d'uns productors de cacau a Ghana i els avantatges que obtenen, especialment dones
i nens, d'aquesta cooperativa al no estar explotats. El taller s'acaba amb un esmorzar
conjunt fet amb productes de comerç just.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

655 X 4 =

2.620 €
2.096 €
524 €

Entitat Fundació Grup Tercer Món Mataró
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Taller de cuina del Comerç Just amb Aroma de Cafè
Aquest taller apropa a la ciutadana la varietat i qualitat dels productes de Comerç Just i
les possibilitats que ofereix la cuina per incorporar-los a la vida quotidiana, així com la
repercussió que té als països productors del Sud la compra responsable d'aquest
productes. Es farà la demostració de cuina amb aquests ingredients i es finalitzarà
amb la degustació dels plats cuinats, on s'inclourà el Cafè de Comerç Just.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

802 x 2 =

1.604 €
1.283,20 €
320,80 €

Entitat Assoc. Comsoc – Comunicació Social
NIF
XXXXXXXXXX
Activitat Tallers radiofònics per transformar el món
Taller sobre turisme responsable adreçat a joves de primària, segon cicle d'ESO i
batxillerat. L'activitat inclou una gravació i audició radiofònica per part dels alumnes i
fomenta una manera de viatjar respectuosa amb el medi ambient, les persones i
l'economia local. Aplicant coneixements de diferents àrees els alumnes coneixeran la
realitat social d’un país del seu interès. El taller disposa de tres modalitats diferents:
alumnes de primària, alumnes de secundària i joves de batxillerat i comptarà amb la
participació de persones que han practicat viatges sostenibles.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

623 X 6 =
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Entitat Fundació Grup Tercer Món Mataró
NIF
XXXXXXXXX
Activitat L'auca d'en Baboucar, el noi del cafè
Espectacle itinerant que explica el comerç just mitjançant un auca popular sobre la
història d'un nen, en Baboucar, el qual treballa en condicions infrahumanes per produir
un producte consumit bàsicament al primer món. L'espectacle, que conta amb tres
actors i es realitza acompanyat de música, es fa en tres llocs escollits prèviament i
convida al públic en forma de cercavila als següents emplaçaments per tal d'anar
incrementant la seva audiència i difondre al màxim número de persones el seu
missatge.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

1.537,50 X 5 =

7.687,50 €
6.150 €
1.537,50 €

Entitat Metges del Món – Catalunya
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Tallers gener@ noves mirades 2014
Taller teòric i pràctic sobre cultura i pau, drets humans, gènere i salut, i cooperació al
desenvolupament i desigualtats. L'objectiu del taller és generar una consciència crítica
i fomentar la creació d'una societat civil compromesa amb el canvi i aconseguir una
societat més justa i equitativa. Es farà ús de projeccions de vídeos, reculls de premsa i
notícies per tal de generar debats i dinàmiques de grup.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

818,46 X 10 = 8.184,60 €
6.547,68 €
1.636,92 €

Entitat Fundació Internacional Olof Palme
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Construïm un món solidari
Cicle de quatre conferències sobre temes d'actualitat al voltant dels drets humans (fent
èmfasi en els drets dels infants), gènere, pacifisme, solidaritat, desenvolupament
sostenible, etc. Les conferències consten d'una xerrada per part d'un expert, un
documental i una posta en comú, per tal que es fomenti la participació dels assistents
mitjançant dinàmiques de grup i l'intercanvi d'opinions sobre els temes tractats.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

1.336,12 X 6 = 8.016,72 €
6.413,38 €
1.603,34 €
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Entitat Fundació per la Pau
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Vivenciant la pau. Tallers d'educació per la pau
Cicle de tallers educatius adreçats a alumnes de primària i secundària per fomentar la
resolució pacífica dels conflictes quotidians, millorar la cohesió social i evitar qualsevol
tipus de violència. El principal objectiu del taller és ensenyar als joves que l'ús de la
violència no és mai una solució per superar els conflictes i que cal sempre gestionarlos mitjançant el diàleg, la confiança i el respecte. Per fer aquests taller es farà us de
diversos jocs de taula per afavorir les dinàmiques de grup, el debat i la reflexió.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

252,22 X 30 = 7.566,60 €
6.053,28 €
1.513,32 €

Entitat Assemblea de Cooperació per la Pau
NIF
XXXXXXXXX
Activitat A la recerca del Desenvolupament, jugant per comprendre el món
Taller en base al joc de rol i estratègia en el qual els participants assumeixen el rol de
6 països o regions del món amb l'objecte d'establir aliances entre ells per aconseguir el
desenvolupament, el qual es va mesurant segons els indicadors que composen l'Índex
de desenvolupament. El joc implica tractar conceptes com ara, les transaccions
internacionals, el deute extern, els conflictes internacionals, la seguretat alimentària,
béns de mercat, ajudes humanitàries, etc. La dinàmica del joc ajuda a comprendre tots
aquests conceptes i la situació de desavantatge dels països en vies de
desenvolupament. El joc utilitza dades reals pròpies del Programa de les Nacions
Unides pel Desenvolupament.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

661,50 X 10 =

6.615 €
5.292 €
1.323 €

Entitat Fundació Catalana de l'Esplai
NIF
XXXXXXXXX
Activitat A què juguem? Bolívia. Catalunya. Equador. Jocs i més per entendre les
desigualtats
Taller i exposició sobre la realitat dels infants a Catalunya, Bolívia, Equador i Paraguai.
A partir d'una sèrie de jocs populars de cada país, els infants coneixeran més
aquestes realitats i podran reflexionar sobre els estereotips. Després de cada joc es
buscaran les semblances i diferències més significatives entre els jocs de cada país
per tal de trobar elements comuns i reflexionar sobre les desigualtats socials i
econòmiques al món.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

744 X 5 =
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Entitat Servei Civil Internacional Catalunya
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Jocs de rol i simulació per entendre el món
Mini programa de 2 tallers dirigits a alumnes de segon cicle d'ESO on, mitjançant jocs
de rol i simulació, es treballaran conceptes com l'ordre econòmic internacional i el
desenvolupament, amb l’objectiu de conèixer la situació de dependència dels països
empobrits, conèixer la dinàmica del comerç internacional, entendre la relació entre
justícia social i Pau, i les desigualtats en el desenvolupament. El primer taller es titula
"Just o Injust" i el segon "Aliments o Armes".
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

410 X 16 =

6.560 €
5.248 €
1.312 €

Entitat Fundació Catalana de l'Esplai
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xikin) orella, (kux) cor
Taller explicatiu de contes populars de la cultura quitxé de Guatemala amb l'objectiu
de donar a conèixer als infants, la cultura, les tradicions i la llengua del poble quitxé de
Guatemala. Per desenvolupar l'activitat, hi haurà un petit espectacle de titelles i es
llegiran llibres de contes populars editats a Guatemala en quitxé, català i castellà i
il·lustrats pels propis alumnes quitxés. El contes transmeten valors com la honestedat,
el respecte i la importància de viure en harmonia amb el nostre entorn.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

760 X 5 =

3.800 €
3.040 €
760 €

Entitat Assoc. Enginyeria Sense Fronteres
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Vbenes: El preu de l'abundància
Espectacle de carrer que pretén fer reflexionar al conjunt de la ciutadania sobre la
necessitat d'adequar el nostre consum a les necessitats reals, visibilitzant al mateix
temps els impactes d'un model d'extracció dels recursos naturals, profundament injust
per a una majoria de la població del Sud degut a la precarietat laboral, la contaminació
del medi ambient o la militarització de les zones d'extracció.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

1.255,66 X 4 = 5.022,64 €
4.018,11 €
1.004,53 €
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Entitat Fundació Privada Catalana Akwaba
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Exposició "Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials"
Exposició sobre l'Àfrica que consta de tres temàtiques principals: 1) la deconstrucció
d'estereotips negatius que tenim del continent africà, 2) el coneixement de les causes
de les desigualtats Nord-Sud i 3) la diversitat i la riquesa de l'Àfrica. Es fa una visita
guiada de l'exposició i s'utilitzen cubs o plafons explicatius que desenvolupen les tres
temàtiques esmentades.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

995 X 4 =

3.980 €
3.184 €
796 €

Entitat Fundació Tus Ojos
NIF
XXXXXXXXX
Activitat La província de Barcelona projecta solidaritat
Taller de cinema adreçat a joves de secundària sobre la realitat social i política dels
països en vies de desenvolupament a l'objecte de promoure la reflexió i el debat sobre
els motius de les desigualtats al món i afavorir la implicació dels alumnes mitjançant la
transmissió de conductes solidàries vers els altres.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

880 X 7 =

6.160 €
4.928 €
1.232 €

Entitat Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Arpa i Pau
Espectacle musical d'arpa amb guió de la Fundació Carta de la Pau i l'artista. La Pau
és el fil conductor d'aquest concert, on la música, juntament amb una veu en off i la
projecció d'imatges, narra les experiències de persones que han fet de la pau el seu
desig de vida. L'acta contarà també amb la participació de 4 persones del públic que
recitaran una poesia.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

500 X 8 =

4.000 €
3.200 €
800 €

Entitat Fundació Privada Catalana Akwaba
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Espectacle formatiu: Mandginka, la ruta dels esclaus
Espectacle de dansa i música africana amb una explicació prèvia sobre la cultura
mandginka i yoruba i, en general, sobre la ruta dels esclaus i la influència de la música
africana en el continent americà. L'espectacle inclou també una part formativa
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mitjançant la projecció d’infografies, l'ús d'instruments musicals de les cultures yorubes
i mandginkes i una petita introducció a la dansa.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

760 X 3 =

2.280 €
1.824 €
456 €

Entitat Servei Civil Internacional Catalunya
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Jocs de taula i simulació per entendre el món
Mini programa de dues sessions dirigit a alumnes de Cicle Superior de Primària on,
mitjançant el joc de simulació i el joc de taula gegant, s'analitzaran alguns dels factors
causants de la violació de Drets Humans en zones de conflicte armat. El primer joc es
diu "Un viatge no triat" i el segon es diu "La Irene i l'Alí". Es treballen els Drets dels
Infants, s'introdueixen els conceptes de "conflicte" i de "resolució pacífica" i es fomenta
el sentiment d'empatia envers els altres.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

390 X 14 =

5.460 €
4.368 €
1.092 €

Entitat Assoc. Comsoc – Comunicació Social
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Ballamón. Diades dels Contes del Món
Espectacle de música i contes que vol donar a conèixer, a través de la tradició oral, la
varietat cultural i les diferents realitats del món, en especial les diferents realitats
socials dels països en vies de desenvolupament humà. Els contes seran explicats per
un artista conta-contes de l'Ass. AMAPEI. L'espectacle s'amenitza amb música en
directe.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

832 X 6 =

4.992 €
3.993,60 €
998,40 €

Entitat Assoc. Comsoc – Comunicació Social
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Cooperem o competim?
Espectacle musical basat en un conte tibetà, sobre la història d'un poble que ha de
superar tot un seguit de dificultats amb l'ajut de la cooperació internacional. Es tracta
d'un espectacle amb jocs i danses, interactiu amb el públic, que intervindrà perquè el
poble en qüestió vagi resolent les dificultats. És una activitat de caràcter constructiu
que posa en valor la importància de la cooperació nord-sud per assolir el
desenvolupament desitjat dels països amb dificultats.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

918 X 4 =
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Entitat Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Ressentiments i pau: El món en clau de pau
Taller que es centra en conèixer els ressentiments derivats d'un conflicte i la manera
de superar-los per tal de construir una pau sòlida, duradora i realista al món. El taller
tindrà com a referència exemples reals d'arreu del món per treballar en diferents
àmbits educatius.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

195 X 15 =

2.925 €
2.340 €
585 €

Entitat Xarxa de Consum Solidari
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Turisme i sostenibilitat en el món rural: una exposició per a la reflexió
Exposició sobre els problemes que genera en les poblacions del sud el turisme no
responsable degut a l'alienació dels recursos naturals, la concentració de la riquesa, la
desestructuració dels sectors econòmics preexistents, l'augment de les diferències
socials, etc. L'exposició informa de les possibilitats que pot comportar en les societats
camperoles del sud una activitat turística responsable en el seu territori.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

871 X 4 =

3.484 €
2.787,20 €
696,80 €

Entitat Grup Eirene
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Els murs de la vergonya. Destruïm barreres, construïm la pau
Exposició sobre els murs físics que actualment hi ha arreu del món que per raons
socials, polítiques, militars, econòmiques, etc. impedeixen el trànsit de persones,
segreguen o marginen comunitats més pobres i vulneren els drets humans
impunement per part dels països més desenvolupats. L'exposició consta de mapes
interactius, projecció d'imatges i d'un joc en el qual els joves es distribuiran en diferents
comunitats i viuran en primera persona els efectes d'un mur separador.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

925 X 5 =

4.625 €
3.700 €
925 €

Entitat Fundació Escolta Josep Carol
NIF
XXXXXXXXX
Activitat La cooperació a les aules
El taller consta d'una part teòrica sobre els conceptes bàsics de la cooperació al
desenvolupament i una segona part per a què els alumnes, principalment de segon
cicle d''ESO, posin en pràctica els coneixements apresos mitjançant el treball en grups.
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Per al desenvolupament del taller es projectaran dos vídeos de 15 minuts relatius al
treball realitzat per l'equip de cooperació de la fundació.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

110 X 15 =

1.650 €
1.320 €
330 €

Entitat Solidaritat Castelldefels Kasando
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Mòbils high tech, vides low cost
Taller adreçat a joves per a què prenguin consciència de com l'explotació dels
recursos naturals per a productes consumits preferentment en països del nord afecta
negativament al medi ambient i són causa de conflictes armats i empobriment. El taller
consta d'un documental i un debat posterior en el qual es tracta de la responsabilitat
de les empreses, de les nostres pautes de consum, especialment per la compra de
mòbils i ordinadors i es proposen solucions.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

470 X 15 =

7.050 €
5.640 €
1.410 €

ACCIONS PROPOSADES PER A DESESTIMACIÓ
Entitat ONGAI-Ideas Claras-Plataforma Guinea Equatorial
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Guinea Equatorial, ahir i avui
Motiu de la desestimació: No haver obtingut la puntuació mínima
ACCIONS PRESENTADES FORA DE TERMINI
Entitat Fundació Privada Utopia
NIF
XXXXXXXXX
Activitat Projecte Acció
Segon.- Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que
s’atorguen és de noranta-dos mil tres-cents trenta euros amb quaranta-cinc cèntims
(92.330,45) €, els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’exercici 2014.
Tal com s’estableix a la Base 10 de la convocatòria, la cofinanciació de la Diputació de
Barcelona serà del 80% del cost de la mateixa, per les sol·licituds que compleixin amb
els requisits següents:
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 Accions que es desenvolupin en ens locals de menys de 50.000 habitants. No
seran elegibles es accions desenvolupades en ens locals de més de 50.000
habitants.
 Sol·licituds que hagin obtingut una puntuació mínima de 70 punts, segons els
barems establerts a la Base 8.
 Suficiència de crèdit:
Les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 70 punts s’ordenaran per ordre
de puntuació de major a menor puntuació. Dins d’aquest ordre, obtindran el 80%
de l’import sol·licitat per acció fins a l’esgotament del crèdit de la convocatòria.
Una vegada s’esgoti el crèdit, no s’atorgaran més subvencions encara que restin
sol·licituds amb més de 70 punts.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui
insuficient, tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més
elevada en el tercer dels criteris objectius establerts a la Base 8.
En qualsevol cas, l’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els
deu mil (10.000) €. Aquest import total es compondrà de l’import màxim atorgat per
acció (80% del cost de l’acció) multiplicat pel nombre d’accions proposades.
La Base 17 reconeix l’obligació de la Diputació de Barcelona de realitzar dos
pagaments: el primer es correspondrà amb el 50% de l’import de la subvenció, sempre
que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ens locals per, al menys, 1/4 part
de les activitats subvencionades; i el pagament del 50% restant que es tramitarà previ
lliurament del compte justificatiu simplificat, el qual s’haurà de presentar abans del 28
de febrer de 2015.
En cas que les entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat
d’accions proposades a la sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà
en funció del nombre d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import
subvencionat per acció.
Tercer.- Alliberar el saldo sobrant per import de set mil sis-cents seixanta-nou euros
amb cinquanta-cinc cèntims (7.669,55) €, respecte de l’autorització de despesa de
cent mil (100.000) € realitzada com a conseqüència de l’aprovació de les bases
reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de
”l’Oferta d’accions de sensibilització 2014” (AJG 40/14), que finalment no s’han atorgat.
Quart.- Publicar la relació de les subvencions concedides al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els acords precedents als interessats.
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Direcció de Serveis de Concertació Local
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local,
aprova el Dictamen que proposa la concessió d’ajuts econòmics que s’han d’executar
en el període compres entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, en el marc del
règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” per un import total de vint-i-cinc milions dos-cents quinze
mil cent trenta-dos euros amb vuitanta-set cèntims (25.215.132,87) €, declarar la
plurianualitat i la concessió dels ajuts econòmics d’execució en el període compres
entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015, desestimar les sol·licituds
presentades per menor valoració i manca de recursos i per incompliment dels requisits
o desestiment de l’ens sol·licitant; aprovar la reducció de la quantia total màxima de
dos-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-un (249.991) € a càrrec de la l’aplicació
del pressupost de l’any 2014 G/50300/151A0/76250; i aprovar el model tipus de
conveni per al recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament” gestionat per
l’Oficina de Coooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals, el contingut del qual figura en el CD que s’adjunta a la present Acta.
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
tancament i liquidació definitiva de les actuacions aprovades en el marc de
l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20 de desembre de 2007 va aprovar el
Protocol General del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011” (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada
entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
L’esmentat Protocol, en la seva clàusula 7a, preveia l’articulació de diferents àmbits de
suport, configurats com un conjunt diferenciat d’instruments i de procediments de
concertació ajustats a la naturalesa de les necessitats locals, i orientats a garantir la
prestació integral i adequada de polítiques de qualitat.
En desplegament d’aquesta previsió, l’àmbit de suport a les infraestructures i els
equipaments incloïa els recursos per al desenvolupament concertat de polítiques
públiques locals en infraestructures i equipaments, fonamentalment a través de
transferències de capital i de la redacció i lliurament de treballs tècnics.
En el marc del Pla 2008-2011, i dins del referit àmbit, els ens locals de la demarcació
de Barcelona que es van adherir i la Diputació han desenvolupat conjuntament
actuacions de suport a les polítiques locals.
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El vigent Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel
Ple de la Diputació celebrat el 31 de maig del 2012, que es configura com l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i de cooperació local de la
Diputació de Barcelona, en la seva disposició transitòria primera, regula el calendari
per a la finalització de l’execució i justificació de les actuacions corresponents al
període 2008-2011 en els termes següents:
“1. El termini màxim per presentar la documentació de tramitació de preacords
pendents de l’àmbit de suport a infraestructures i equipaments és el 30 de juny de
2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012.
2. Per a l’execució i la justificació de les actuacions formalitzades de l’àmbit de
suport a les infraestructures i els equipaments, s’estableix, com a termini màxim,
respectivament, el 31 de desembre de 2013 i el 31 de març del 2014.
Excepcionalment, en les Meses de concertació i per motius degudament raonats,
podrà pactar-se l’establiment de terminis més amplis.
3. Per a les accions concedides pel procediment de concessió directa,
corresponents a l’àmbit de suport als serveis i les activitats de les anualitats 2008,
2009, 2010 i 2011, es determina l’extinció dels drets reconeguts un cop
transcorreguts els períodes màxims d’execució i justificació establerts en els
corresponents acords i resolucions de concessió. (...)”
Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 10 d’abril del 2014,
es va procedir a l’obertura d’un període d’audiència previ al tancament i liquidació per
a la presentació de la documentació justificativa corresponent a aquelles actuacions
concertades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i infraestructures del Pla
de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que es trobaven
pendents de justificació total o parcial en data d’explotació de les dades, el 10 de març
de 2014, i que es corresponien amb despeses executades dins del període comprés
entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2013; tot donant trasllat d’aquesta
resolució als ens locals afectats per tal que poguessin presentar la documentació
oportuna en relació amb el tancament i liquidació dels seus expedients, com a molt
tard, el 30 d’abril del 2014.
Atès que aquest període d’audiència ha exhaurit i que s’ha instruït la documentació
aportada pels ens locals afectats, correspon procedir al tancament i liquidació definitiu
de les actuacions concertades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i
infraestructures del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011”, sense perjudici de la possibilitat d’afectar els crèdits alliberats al finançament
d’actuacions en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tal i com
preveu la disposició transitòria primera, apartat 4t, del seu Protocol general, en els
termes següents:
“(...) 4. Finalitzats aquests terminis i, prèvia audiència als interessats, la Junta de
Govern dictarà un acte de liquidació econòmica i administrativa, donant de baixa
les actuacions no justificades en termini, del qual donarà compte al Ple per al seu
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coneixement i efectes. Els crèdits alliberats com a conseqüència d’aquests actes
de tancament i liquidació podran afectar-se al finançament d’actuacions
derivades present Protocol, en els termes que en aquests actes o règims de
concertació s’estableixin.”
D’altra banda, també cal procedir a donar de baixa els imports sobrants de diversos
suports tècnics i/o materials aprovats en el marc d’anteriors Plans de concertació.
Vist el punt 12.2.b de la Refosa número 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
pels quals es preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de
Govern aprovar el tancament i liquidació definitiu de les Meses de concertació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el tancament i liquidació definitiva de les actuacions formalitzades en
el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.
Segon.- Procedir a la baixa per revocació dels següents ajuts aprovats en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que no
han estat degudament justificats dins el termini conferit a l’efecte:
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NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

AJ. ABRERA

XXXXXXXX

Nova Escola Bressol
Municipal 2a. fase

11X79004

AJ. ABRERA

XXXXXXXX

Escullera de contenció
a l'EDAR de Ca n'Amat

12X80342

AJ. BRUC

XXXXXXXX

PROJ. I REFORMA
11X78633
ENLLUMENAT PÚBLIC

AJ. BRULL

XXXXXXXX

Construcció d'un edifici
12X80324
destinat a local social

AJ. BRULL

Automatització de la
mesura de la terbolesa,
XXXXXXXX
sistema desinfecció,
recirculació

12X87772

AJ. CALONGE DE
SEGARRA

XXXXXXXX

Nova casa consistorial

12X83337

AJ. CASTELLAR
DEL RIU

XXXXXXXX

XARXA SANEJAMENT
ESPINALBET (EDAR)

11X71240

AJ. CASTELLET I
LA GORNAL

XXXXXXXX

CENTRE CÍVIC A
CLARIANA

11X78845

MILL. EQUIP. MUNIC.
CALEFACCIÓ
ESCOLA

11X78358

ENS

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXX

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

Arranjament carrer
Alzina

12X79093

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

Arranjament del carrer
Raval

12X79094

CENTRE
GESTOR
Gerència de
Serveis
d'Educació
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei de Salut
Pública
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
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IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc. agrupat

Aplicació
Pressupostària

421.681,41

421.681,41 1403900398

G/60500/323A0/76261

36.327,54

36.327,54 1403900416

G/50202/156A0/76244

22.311,88

22.311,88 1403900418

G/50202/156A0/76260

155.829,24

155.829,24 1403900421

G/50202/156A0/76244

60.000,00

60.000,00 1403900394

G/60401/313A0/76242

245.000,00

245.000,00 1403900462

G/50202/156A0/76244

50.000,00

50.000,00 1403900423

G/50202/156A0/76260

150.000,00

150.000,00 1403900424

G/50202/156A0/76260

21.238,82

21.238,82 1403900425

G/50202/156A0/76260

4.432,42

4.432,42 1403900426

G/50202/156A0/76260

2.031,26

2.031,26 1403900429

G/50202/156A0/76260

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

Arranjament del carrer
Rectoria

12X79095

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

Arranjament del carrer
Sagrera

12X79096

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

AJ. GALLIFA

XXXXXXXX

ENS

AJ. PALAFOLLS
AJ. PALAUSOLITÀ I
PLEGAMANS

Arranjament del
clavegueram del barri
del Raval
Arranjament del
clavegueram del barri
de la Sagrera
Reparació estació
depuradora

Rehabilitació antiga
escola per Jutjat de
Pau i Policia Local
Construcció piscina
XXXXXXXX coberta a Palau-solità i
Plegamans
XXXXXXXX

12X79097

12X79098

12X87829

12X79012

11X76296

AJ. PALMA DE
CERVELLÓ

XXXXXXXX

URB. AVINGUDA
CATALUNYA

10X69228

AJ. SABADELL

XXXXXXXX

Millora Calçada BV1414 t.m. Sabadell

09X58044

XXXXXXXX

REMODELACIÓ
INTEGRAL C VELL

11X78931

XXXXXXXX

F1 Ampliació pavelló
municipal d'esports

11X79009

XXXXXXXX

Redacció proj. bàsic i
exec. bib. M.Roig

11X77896

AJ. SANT
BARTOMEU DEL
GRAU
AJ. SANT CEBRIA
DE VALLALTA
AJ. SANT FELIU
DE LLOBREGAT

CENTRE
GESTOR
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis d'Esports

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc. agrupat

3.745,88

3.745,88 1403900430

G/50202/156A0/76244

3.986,20

3.986,20 1403900431

G/50202/156A0/76260

2.558,31

2.558,31 1403900432

G/50202/156A0/76260

2.568,31

2.568,31 1403900433

G/50202/156A0/76260

1.397,79

1.397,79 1403900434

G/50202/156A0/76244

180.000,00

180.000,00 1403900451

G/50202/156A0/76244

130.000,00

130.000,00 1403900390

G/30400/342A0/76260

Servei
d'Equipaments i
70.018,88
70.018,88 1403900454
Espai Públic
Gerència Serveis
d'Infraestructures 2.000.000,00 2.000.000,00 1403900459
Viàries i Mobilitat
Servei
d'Equipaments i
85.000,00
85.000,00 1403900461
Espai Públic
Gerència de
150.000,00
150.000,00 1403900393
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis de
130.000,00
130.000,00 1403900404
Biblioteques
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Aplicació
Pressupostària

G/50202/156A0/76260

G/50100/453A0/76260

G/50202/156A0/76260
G/30400/342A0/76244
G/13200/332A0/76260

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

AJ. SANT PERE
SALLAVINERA

XXXXXXXX

Ampliació del cementiri
municipal

12X80870

AJ. SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

XXXXXXXX

Urbanització dels
terrenys destinats a
dues escoles bressol

12X80328

AJ. STA. COLOMA
DE GRAMENET

XXXXXXXX

Calefacció i ventilació
del CEIP Banús

11X78956

AJ. STA. COLOMA
DE GRAMENET

XXXXXXXX

Calefacció i ventilació
del CEIP Torre
Balldovina

11X78958

AJ. VILADA

XXXXXXXX

ADQUISICIÓ BOMBA
CAPTACIÓ AIGUA

09X49135

AJ. VILANOVA
DEL CAMÍ

XXXXXXXX

ENS

CONSELL COM.
DE L'ALT
PENEDÈS
CONSELL COM.
DEL BERGUEDÀ
TURISME DE
SITGES AGENCIA
DE PROMOCIÓ
DE SITGES

F1. Construcció d'un
nou Centre Cívic al
11X76750
barri del Camp de Rei
Adequació paisatgística
XXXXXXXX
de l'entrada al poble
12X87587
d'Ordal per la N-340
Arranjament i
pavimentació de la
XXXXXXXX
11X71066
carretera de Sagàs a
La Guàrdia
XXXXXXXX

ADEQUACIÓ OBRA I
EQUIPAMENT MASIA
MILÀ

10X60249

CENTRE
GESTOR
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc. agrupat

Aplicació
Pressupostària

32.000,00

32.000,00 1403900467

G/50202/156A0/76260

52.901,00

52.901,00 1403900444

G/50202/156A0/76260

400.214,87

400.214,87 1403900476

G/50202/156A0/76260

439.038,28

439.038,28 1403900477

G/50202/156A0/76260

7.000,00

7.000,00 1403900456

G/50202/156A0/76260

200.000,00

200.000,00 1403900457

G/50202/156A0/76260

30.000,00

30.000,00 1403900482

G/50202/156A0/76544

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

83.139,29

83.139,29 1403900481

G/50202/156A0/76560

Oficina Tècnica
de Turisme

150.000,00

150.000,00 1403900428

G/30201/432A1/76960
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Tercer.- Acceptar la renúncia dels següents ajuts aprovats en el marc del Protocol
general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”:
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ENS

NIF

ACTUACIÓ

AJ. BRUC

Elaboració del
XXXXXXXX catàleg de masies
del municipi del Bruc

AJ. CALDES DE
MONTBUI

Actuacions carretera
XXXXXXXX
BV-1243

AJ. GRANOLLERS

AJ. HOSPITALET DE
LLOBREGAT

Adequació
instal·lació elèctrica
XXXXXXXX
Escola Municipal del
Treball
Adequació a la nova
normativa ecològica
XXXXXXXX de la climatització
del Centre Cultural
Barrades

Ajust de
IMPORT DE
valor. Nº doc.
LA BAIXA
agrupat

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

09X58375

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

11X77899

Gerència Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

40.000,00

11X78254

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

150.000,00

12X79018

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

177.706,30

665,81

1403900443

G/50202/156A0/76260

30.000,00

30.000,00

1403900400

G/13200/332A0/76260

27.425,00

6.267,37

1403900402

G/60500/323A0/76261

3.305,74

923,07

1403900403

G/60302/339A1/76260

26.000,00

1.433,78

1403900401

G/60500/323A0/76261

AJ. MOLINS DE REI

XXXXXXXX

Construcció nova
Biblioteca municipal

10X60497

AJ. MONTGAT

XXXXXXXX

Projecte ampliació
escola bressol

10X66597

AJ. SANT ISCLE DE
VALLALTA

XXXXXXXX

MOBILIARI LOCAL
JOVENTUT

10X69230

AJ. SANT ISCLE DE
VALLALTA

XXXXXXXX

Adquisició mobiliari
per a la Llar d'infants

10X69341

Gerència de
Serveis de
Biblioteques
Gerència de
Serveis
d'Educació
Oficina del Pla
Jove
Gerència de
Serveis
d'Educació
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IMPORT
APROVAT

30.000,00

2.188,07

1403900412

Aplicació
Pressupostària

G/50300/151A0/76260

Quantia
pendent no
124,58
G/50100/453A0/76260
incorporada en
pressup. 2014
Quantia
pendent no
68,51
G/50202/156A0/76260
incorporada en
pressup. 2014
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Quart.- Procedir a la reducció per menor justificació dels següents ajuts aprovats en el
marc del Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”:
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ENS

AG.
DESENVOLUPAMENT
ECON. DEL GARRAF

NIF

XXXXXXXX

ACTUACIÓ

ADEQUACIÓ ESPAI
11X78346
ACOLLIDA
DESENV. EMPRESA

AJ. ABRERA

XXXXXXXX

Soterrament de
l'alimentació
d'enllumenat al
Cementiri Municipal

AJ. CALDES D'ESTRAC

XXXXXXXX

Cloració de Banys
termals

AJ. CANET DE MAR

AJ. CAPELLADES

XXXXXXXX

XXXXXXXX

CODI
XARXA

TREBALLS
CONDICIONAMENT
I ACCESSIBILITAT
ESCOLA DE
MÚSICA
Centre de recerca Museu del
Neardental a
Catalunya
(NEANCAT)
Capellades Anoia

AJ. CARDEDEU

XXXXXXXX

Modif. puntual
POUM, al voltant via
tren.

AJ. CARME

XXXXXXXX

URBANITZACIÓ
DEL NUCLI ANTIC

AJ. CASTELLBELL I EL
VILAR

XXXXXXXX

AJ. CASTELLCIR

XXXXXXXX

Projecte gestió
pavelló
Restauració
d'Esplugues

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

Oficina Tècnica
de Turisme

130.000,00

IMPORT
DE LA
BAIXA

12,32

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat
Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

Aplicació
Pressupostària

G/30201/432A1/76744

12X80343

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

41.991,05

2.942,97

1403900437

G/50202/156A0/76260

11X78972

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

13.666,16

1.704,38

1403900438

G/50202/156A0/76260

11X77944

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

111.850,00

984,85

1403900439

G/50202/156A0/76260

09X48431

Oficina de
Patrimoni
Cultural

226.988,80

3.306,00

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

G/40102/336A0/76260

10.000,00

2.860,00

1403900413

G/50300/153A0/76260

29.480,00

9.410,55

1403900422

G/50202/156A0/76260

6.000,00

1.200,00

1403900389

G/30400/342A0/76261

25.000,00

5,20

1403900405

G/30201/432A1/76244

11X76826

11X78116
10X69385
12X79024

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis d'Esports
Oficina Tècnica
de Turisme
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NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

AJ. CERVELLÓ

XXXXXXXX

Reforma
d'edificacions
municipals aules de
la LLar

11X78993

Gerència de
Serveis
d'Educació

AJ. CERVELLÓ

XXXXXXXX

AJ. DOSRIUS

XXXXXXXX

AJ. FONOLLOSA

XXXXXXXX

ENS

Instal·lació d'un
ascensor al centre
cívic
Adquisició d'una
màquina
retroexcavadora
Reparació del pont
del camí de
Centelles
Adquisició de mòduls
d'edifici prefabricats
instal·lats al CEIP
Camins de les
Franqueses del
Vallès
2 SISTEMES DE
CLORACIÓ
AUTOMÀTICS

11X79001

11X78960

10X69099

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

IMPORT
APROVAT

26.395,79

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat
Quantia
pendent no
2.050,59 incorporada
en pressup.
2014

Aplicació
Pressupostària

G/40300/323A0/76261

33.463,49

3.141,03

1403900463

G/50202/156A0/76244

34.695,27

2.835,27

1403900440

G/50202/156A0/76260

46.639,77

1.753,39

1403900441

G/50202/156A0/76260

G/40300/323A0/76261

10X68539

Gerència de
Serveis
d'Educació

350.000,00

1.143,90

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

08X46564

Servei de Salut
Pública

25.000,00

4.380,00

1403900385

G/60401/313A0/76261

AJ. FRANQUESES DEL
VALLÈS

XXXXXXXX

AJ. GIRONELLA

XXXXXXXX

AJ. GRANERA

XXXXXXXX

Serveis bàsics del
carrer Nou

12X88881

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

15.000,00

0,84

1403900464

G/50202/156A0/76244

XXXXXXXX

Construcció dels
nous lavabos i
tancaments exteriors
en l'escola pública
CEIP Flama

12X87834

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

100.000,00

2.566,22

1403900465

G/50202/156A0/76244

AJ. MANRESA
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ENS

NIF

AJ. MARTORELL

XXXXXXXX

AJ. MATARÓ

XXXXXXXX

AJ. MONISTROL DE
CALDERS

XXXXXXXX

AJ. MURA

XXXXXXXX

AJ. MURA

XXXXXXXX

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXX

AJ. OLVAN

XXXXXXXX

AJ. PERAFITA

XXXXXXXX

ACTUACIÓ

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

4.835,23

1403900466

G/50202/156A0/76244

115.000,00

16.886,39

1403900468

G/50202/156A0/76244

25.000,00

141,66

1403900414

G/30201/432A1/76244

60.000,00

2.787,91

1403900447

G/50202/156A0/76244

108.900,46 103.196,51

1403900449

G/50202/156A0/76244

842.000,00 718.690,58

1403900392

G/30400/342A0/76260

7.268,28

1403900388

G/60401/313A0/76242

340.000,00 312.035,81

1403900442

G/50100/453A0/76260

G/50500/172B0/76260

G/50100/453A0/76260

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

12X87860

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

206.592,92

12X87754

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

IMPORT
DE LA
BAIXA

Desviament de les
canonades d'aigua i
de gas d'alta pressió
a uns terrenys
municipals
Reparació del mur
del marge dret de la
Riera de Sant Simó
al seu pas per la
ronda Cervantes
Restauració de la
Riera de Sant Joan
Rehabilitació teulada
edifici equipaments
La Fabrica
Forjat interior i
passarel·la al centre
d'informació les
Escoles de Mura
Poliesportiu Sant
Bernat
Millores de
captacions i clorador
Const. voreres
ctra.BP-4653 R/R
339/12

Gerència de
Serveis d'Esports
Servei de Salut
12X86387
Pública
Gerència Serveis
09X49141 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència dels
11X78604 Serveis de Medi
Ambient

40.003,30

142,90

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

Gerència Serveis
12X87593 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

100.000,00

3.787,51

1403900485

AJ. PINEDA DE MAR

XXXXXXXX

COMPRA
CONTENIDORS DE
RSU I ORGÀNICA

AJ. RIPOLLET

XXXXXXXX

Millores carril-bici

12X86217
12X87830

12X87831

Oficina Tècnica
de Turisme
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

10X69479
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25.000,00

ENS

Redacció POUM

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

XXXXXXXX

Millora dels camins
locals d'accés a un

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

AJ. SENTMENAT

AJ. SENTMENAT

1.000,01

1403900470

G/50202/156A0/76244

964.000,00

185,32

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

G/50100/453A0/76260

160.000,00

11.448,18

1403900410

G/50300/151A0/76260

80.000,00

1.630,10

1403900446

G/50100/453A0/76260

38.761,18

27.871,18

1403900391

G/30400/342A0/76244

350.000,00

10.065,30

1403900445

G/50202/156A0/76260

150.000,00

2.874,30

1403900469

G/50202/156A0/76260

71.654,28

AJ. SANT PERE DE
RIBES

Adequació de
l'itinerari entre Ribes i
XXXXXXXX
Sitges per la Riera
12X83340
de Ribes, apte per a
vianants i bicicletes

XXXXXXXX

G/50300/151A0/76260

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

XXXXXXXX

AJ. SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA

1403900411

55.800,00

AJ. SANT ISCLE DE
VALLALTA

Ampliació del pont
Avernó-Freixenet

5.611,23

09X48449

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

Pla Especial
Urbanístic del
Catàleg de masies i
cases rurals

XXXXXXXX

Aplicació
Pressupostària

CENTRE
GESTOR

ACTUACIÓ

AJ. SANT SADURNÍ
D'ANOIA

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

CODI
XARXA

NIF

Gerència Serveis
10X69102 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència de
Serveis
09X48411
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència Serveis
11X71461 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Redacció del
projecte de
Gerència de
XXXXXXXX
12X86558
rehabilitació de la
Serveis d'Esports
Piscina M. Canals i
programa de gestió
Eliminació de
Servei
XXXXXXXX diferents abocaments 12X87861 d'Equipaments i
d'aigües residuals
Espai Públic
Servei
Realització de les
XXXXXXXX voreres del Passeig 12X87863 d'Equipaments i
Anselm Clavé
Espai Públic
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IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

ENS
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

12.204,99

1403900473

G/50202/156A0/76260

197.109,47

7,33

1403900471

G/50202/156A0/76260

80.000,00

46,24

1403900474

G/50202/156A0/76260

70.000,00

14.398,32

1403900478

G/50202/156A0/76260

27.081,07

12,58

1403900486

G/50500/172B0/76260

250.000,00

75.943,62

1403900452

G/50202/156A0/76260

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

14.051,32

6.293,17

1403900480

G/50202/156A0/76260

Oficina de
Patrimoni
Cultural

150.000,00

24.599,89

1403900395

G/13102/332A1/76260

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

35.000,00

123,55

1403900479

G/50202/156A0/76244

10X67219

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

70.000,00

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

XXXXXXXX

AJ. TORRELAVIT

303.371,65

JOCS INFANTILS
ANY 2009

AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

AJ. TEIA

G/50202/156A0/76260

XXXXXXXX

XXXXXXXX

AJ. TAVERNOLES

1403900472

CENTRE
GESTOR

AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

AJ. SÚRIA

7,18

CODI
XARXA

XXXXXXXX

AJ. STA. SUSANNA

Aplicació
Pressupostària

ACTUACIÓ

AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

NIF

Passatges interiors
de la Guinardera,
10X69030
entre c/ Rabelais i c/
Milton
Gestió telemàtica del
rec de Parcs i
10X69585
Jardins
NOVES
10X68597
SEMAFORITZACIONS

NOVES
XXXXXXXX SEMAFORITZACIONS, 10X69019
2009
MILLORES ÀREES
XXXXXXXX
D'APORTACIÓ I
11X78599
VORERA
F2 projecte
XXXXXXXX
d'urbanització del
09X58561
carrer Sant Sebastià
Redacció del
projecte
XXXXXXXX
11X78970
d'embelliment del
nucli antic
Rehabilitació Masia
XXXXXXXX Can Llaurador-arxiu 10X66603
històric
Adquisició de
mobiliari per al
XXXXXXXX
12X87528
Centre de dia per a
la Gent Gran

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Gerència dels
Serveis de Medi
Ambient
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
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IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

AJ. ULLASTRELL

XXXXXXXX

ACCÉS PEATONAL
NUCLI URBÀ I
BARRI CA

11X78982

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXX

Millora i embelliment
de l'entorn urbà

11X78856

AJ. VILADA

XXXXXXXX

Redacció del POUM

09X48381

ENS

AJ. VILANOVA I LA
GELTRÚ

AJ. VILOBÍ DEL
PENEDÈS

CONS. PROM.
MUNICIPIS DEL MOIÀ
CONS. PROM.
MUNICIPIS DEL MOIÀ
CONS. PROM.
MUNICIPIS DEL MOIÀ

CENTRE
GESTOR
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

XXXXXXXX

F3 Rehabilitació
Museu Can Papiol

10X68680

Oficina de
Patrimoni
Cultural

XXXXXXXX

Instal·lació caldera
de biomassa per a
l'escola i la llar
d'infants

11X78597

Gerència de
Serveis
d'Educació

Restauració del camí
Ral de Vic a Manresa
XXXXXXXX
12X79023
al seu pas pel
Moianès
Adequació del
XXXXXXXX Passeig del Tenes a 12X86247
Sant Quirze Safaja
Senyalització
d'espais visitables de
XXXXXXXX
12X86248
l'Ecomuseu del
Moianès

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

39.082,50

3.838,69

1403900453

G/50202/156A0/76260

135.000,00

395,71

1403900455

G/50202/156A0/76260

65.112,70

39.444,70

1403900409

G/50300/151A0/76260

1.000.000,0
0

20.395,67

80.311,00

194,94

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014
Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

G/40102/333A0/76260

G/40300/323A0/76261

Oficina Tècnica
de Turisme

75.000,00

476,75

1403900435

G/30201/432A1/76744

Oficina Tècnica
de Turisme

38.000,00

2.966,15

1403900408

G/30201/432A1/76744

1403900407

G/30201/432A1/76744

Oficina Tècnica
de Turisme
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14.524,37

39,27

ENS

NIF

CONS. PROM. TUR.
COSTA DEL MAR

XXXXXXXX

CONS. PROM. TUR.
COSTA DEL MARESME

XXXXXXXX

CONS. TRACT.
RESIDUS SÒLIDS
URBANS
CONS. TURISME
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COM. DE
L'ALT PENEDÈS

CONSELL COM. DEL
BAGES

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

CONSELL COM. DEL
BARCELONÈS

XXXXXXXX

CONSELL COM. DEL
BARCELONÈS

XXXXXXXX

ACTUACIÓ
Senyalització
d'itineraris turístics
rurals per conèixer
de forma sostenible
l'interior del Maresme
Senyalització
turística urbana en
poblacions del
Maresme
Escullera protecció
riera d'Argentona
(TM Mataró)
PROJECTE RUTA
RODAMONTS
Nova web Consell
Comarcal
Contractació de la
redacció del projecte
constructiu per a
l'establiment i
funcionament de les
instal·lacions
d'abastament aigua
en alta
Honoraris de
senyalització i
adequació de
diversos carrils bici a
Sant Adrià
Obres de
senyalització i
adequació de
diversos carrils bici a
Sant Adrià

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

837,01

1403900417

G/30201/432A1/76760

15.000,00

39,34

1403900419

G/30201/432A1/76760

805.000,00

60.843,55

1403900487

G/50500/172B0/76760

87.649,95

79,71

1403900420

G/30201/432A1/76760

60.000,00

1.740,00

1403900490

G/20300/928A0/76560

55.000,00

0,15

1403900460

G/50202/156A0/76544

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

10X69239

Oficina Tècnica
de Turisme

77.600,00

12X88602

Oficina Tècnica
de Turisme

Gerència dels
10X60199 Serveis de Medi
Ambient
Oficina Tècnica
10X66888
de Turisme
Direcció Serveis
Tecnologies i
12X79013
Sist. Corporat.

12X87627

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Gerència Serveis
10X63272 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

8.000,00

864,06

Gerència Serveis
11X76187 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

26.461,00

4.659,29
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Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014
Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

G/50100/453A0/76560

G/50100/453A0/76560

Ajust de
valor. Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

17.228,91

1403900427

G/30201/432A1/76560

14.955,00

1403900396

G/50001/495A0/76560

173.000,00

174,20

Quantia
pendent no
incorporada
en pressup.
2014

G/60302/339A1/76560

66.000,00

275,81

1403900415

G/30201/432A1/76560

55.000,00

599,29

1403900488

G/50500/172B0/76360

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

CONSELL COM.
VALLÈS OCCIDENTAL

XXXXXXXX

MILLORA
SENYALITZACIÓ
ITINERARIS
VALLÈS NATURAL

10X60245

Oficina Tècnica
de Turisme

80.000,00

CONSELL COM.
VALLÈS OCCIDENTAL

XXXXXXXX

Projecte SIG i car.
local. sup.econo.

Of.Tèc.
10X68347 Cartografia i SIG
Local

60.000,00

CONSELL COM.
VALLÈS ORIENTAL

XXXXXXXX

Casal obert infantil i
juvenil a Mollet del
Vallès

CONSELL COM.
VALLÈS ORIENTAL

XXXXXXXX

MANC. ALT MARESME
GESTIÓ RESIDUS

XXXXXXXX

ENS

11X76844

Oficina del Pla
Jove

Punts d'informació
Oficina Tècnica
12X88716
turística als municipis
de Turisme
Obres
d'acondicionament
Gerència dels
de la deixalleria
11X78342 Serveis de Medi
mancomunada
Ambient
situada a Malgrat de
Mar
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IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Cinquè.- Procedir a la baixa dels imports dels següents ajuts aprovats en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” per canvis
de destinació que no es van comptabilitzar degudament:
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ENS

NIF

ACTUACIÓ

AJ. SANT PERE
DE TORELLÓ

XXXXXXX

Arranjament
travessera BV-5224

AJ. VIC

XXXXXXX

Millores rotondes
polígons industrials

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Gerència Serveis
10X66481 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència Serveis
10X66949 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
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IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc. agrupat

Aplicació
Pressupostària

728.405,93 178.977,11 1403900448 G/50100/453A0/76260

500.000,00

69.781,11 1403900450 G/50100/453A0/76260

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Sisè.- Donar compte dels recursos tècnics i/o materials aprovats en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que es
troben pendents de finalització, i declarar que aquests es regeixen, pel que fa a la seva
vigència, per les disposicions previstes a l’acte d’adjudicació o de contractació
corresponent:
ENS
Ajuntament
de Cubelles

Ajuntament
de Martorell

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

Adequació dels
sostres del
10X68687
XXXXXXX
Castell i adeq.
mínima plaça
Estudi de
necessitats de la
xarxa
XXXXXXX
12X87764
d'equipaments
per a la redacció
del POUM

CENTRE
GESTOR
Servei de
Patrimoni
Arquitectònic
Local
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
350.000,00

21.200,00

Setè.- Procedir a la reducció dels recursos tècnics i/o materials aprovat en el marc del
Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”, en haver-se exhaurit el seu termini de
vigència, d’acord amb el centre gestor:
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ENS

Ajuntament
de Gavà

Ajuntament
de Montgat

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

Restauració de
la coberta de
l'església de
Sant Miquel i
XXXXXXXX
desenrunat
12X79111
arqueològic del
recinte sobirà
del castell
d'Eramprunyà
Redacció
Modificació
XXXXXXXX
09X48126
PERI Les
Costes

Aj. Vallbona
XXXXXXXX
d’Anoia

Redacció del
Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal

04X17794

CENTRE
GESTOR

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de valor.
Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

185.000,00

17.261,42

Quantia
pendent no
incorporada en
pressup. 2014

G/50201/336A1/65040

25.395,15

25.395,15

1403900505

G/50300/151A0/22760

81.836,00

8.667,15

1403900504

G/50300/151A0/22740

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Servei de
Patrimoni
Arquitectònic
Local

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vuitè.- Autoritzar l’afectació dels crèdits alliberats al finançament d’actuacions en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tal i com preveu la disposició
transitòria primera, apartat 4t, del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Novè.- Notificar el present dictamen a tots els ens locals afectats.
Desè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de
la Diputació de Barcelona l’anunci de l’aprovació del present dictamen.
Onzè.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri, als efectes del seu coneixement.
Gerència de Serveis de Biblioteques
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc
del Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la
formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació
“Construcció nova seu de la biblioteca i arxiu municipals”, a signar amb
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per import de quatre-cents cinquanta mil
(450.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a
la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament el següent ajut, en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Sant Sadurní D'Anoia
XXXXXXXXX
Construcció nova seu de la biblioteca i arxiu municipals
14/X/101163
450.000€
2013
450.000€
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013, modificada parcialment per Decret de la
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Presidència núm. 11876/13 de data 27 de març de 2014 i publica en el BOPB de 3 d’abril de
2014; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2014 (núm.
12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA, representat per l’Alcaldessa Presidenta,
Il·lma. Sra. Susanna Merida López, assistit pel secretari de l’ens Sr. Pedro Vizuete
Mendoza.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.

V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per la Junta de Govern de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
Primer.- . Objecte del conveni
1.
2.

L’Ajuntament de Sant Sadurní D’Anoia i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:

DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL

Ajuntament de Sant Sadurní D’Anoia
XXXXXXXXX
Construcció nova seu de la biblioteca i arxiu municipals
14/X/101163
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Àmbit de concertació

3.

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu
al foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació
per fer-la efectiva.

Segon.-. Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària
2.

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
450.000€
2013
2014
450.000€
2015
2016
2017
G/13200/332A0/76240

Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart.- Execució i justificació de despeses
1.

Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació.
La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació.
El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures
de la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import
que es justifiqui.
Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui
a la reducció operada.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran,
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.

Cinquè.- Pagament
1.
2.

3.

El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un
import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i
pagarà l’anualitat següent.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat
Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus
pagaments.

Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Documentació tècnica
1.

2.

L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el
seu desenvolupament.
L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.

Vuitè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
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destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Novè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Desè.- Incompliment
1.
2.

3.

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Onzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Dotzè.- Marc normatiu
1.1.

1.2.

Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Tretzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Catorzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Quinzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13200/332A0/76240 del vigent pressupost
corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
16.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar-se per assabentat de
l’adjudicació dels contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació de la
contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per part del
Consorci LOCALRET, en virtut del conveni signat en data 27 de febrer de 2013
per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
i aprovar les actuacions derivades d’aquesta contractació.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS
El Consorci LOCALRET, que agrupa a municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la contractació
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d’un acord marc
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d’homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del
mercat (veu, mòbil i dades), adjudicat el 14 de febrer de 2011, amb la finalitat
d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis,
agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET
Vist que per Acord del Ple de la Corporació de data 31 de gener de 2013 (A-10/13) es
va aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Plataforma Electrònica de
Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci Localret, als
efectes de poder participar en la contractació centralitzada dels serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) tal i com es preveu a la clàusula segona de
l’acord marc d’homologació.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació de data
31.01.2013 (A- 10/2013) l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals es portarà a terme la compra agregada del serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que
s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com
econòmic.
Vist que en data 25 de juliol de 2013 (A-359/13) es va aprovar la proposta de
contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), derivada de l’Acord Marc
d’Homologació de serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret el 14
de febrer de 2011 i prorrogat per Decret de 26 d’abril de 2013 d’acord amb les
previsions contingudes en el conveni signat en data 27.02.2013 entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada dels serveis
següents:
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: 3.891.904 € IVA
inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona=3.255.906 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 635.998€
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 1.511.074€, IVA inclòs,
biennal.
a) Diputació de Barcelona= 1.431.874€
b) Organisme de Gestió Tributària= 79.200€
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LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 7.327.082 €, IVA inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona= 5.662.308 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 1.664.774 €
Atès que aquesta contractació aglutina tots els serveis de telecomunicació de la
Diputació de Barcelona, que en l’actualitat es troben recollits en els contractes
següents:
1.- Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (Exp:
2006/8783). LOT 1- Servei de telefonia fixa i LOT 2-Serveis de comunicacions
mòbils.
2.- Servei de comunicacions de dades i accés a Internet de la Diputació de
Barcelona (Exp: 2012/1201).
3.- Serveis de comunicació de dades de les oficines de la xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona (Exp.: 2012/5220).
Vist que, per acord de la Junta de Govern de data 16 de gener de 2014 (A-16/14) es
va modificar l’Acord de data 25 de juliol de 2013 (A-359/13) en el sentit de designar el
Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Assessorament de Sistemes com a vocal per
a participar en la mesa de contractació del Consorci Localret en representació de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst al punt 3.2.k del Conveni de
col·laboració subscrit en data 27 de febrer de 2013 entre ambdues entitats.
Atès que, per Decret de Presidència del Consorci Localret núm. 2013/20, de 30
d'octubre de 2013, es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació per procediment
negociat sense publicitat del contracte de serveis derivat de l’Acord marc per a la
contractació de “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) aprovat mitjançant
Decret de data 14 de febrer de 2011, per a la Diputació de Barcelona, els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de
Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”, amb un pressupost estimat
de licitació de 21.950.350,47 €, IVA inclòs del 21%, i un període de vigència de dos
anys ampliables fins un màxim de dos anys més.
Vist que es va aprovar el Quadre resum de característiques del contracte juntament
amb el Plec de prescripcions tècniques, d’acord amb el Plec de Clàusules
administratives reguladores de l’Acord Marc, i que aquest està desglossat en els
següents Lots i imports:
Pressupost estimat de licitació
Lot 1 :
8.506.101,54 €, IVA inclòs
Lot 2 ;
4.208.935,92 €, IVA inclòs
Lot 3 :
9.235.313,01 €, IVA inclòs
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Vist que la data prevista d’inici de la contractació era l’1 de gener de 2014, i que no
obstant això, i com a conseqüència de l’endarreriment dels tràmits de la nova
contractació, la Diputació de Barcelona va prorrogar els següents expedients:
1.- Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (Exp: 2006/8783):
LOT 1-Servei de telefonia fixa, amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U,
NIF: XXXXXXXXX (Acords núm. 292/13 i 64/2014)
LOT 2 Serveis de comunicacions mòbils, amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A.U., NIF: XXXXXXXXX. (Acords núm. 293/13 i 65/2014).
2.- Servei de comunicacions de dades i accés a Internet de la Diputació de Barcelona
(Exp: 2012/1201), amb l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., Sociedad
Unipersonal, NIF: XXXXXXXXX (Decrets núm. 10479/13 i 1122/14)
3.- Serveis de comunicació de dades de les oficines de la xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona (Exp: 2012/5220), amb l’empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A., Sociedad Unipersonal, NIF: XXXXXXXXX (Decrets núm. 10477/13 i
1124/14)
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 198 del TRLCSP, en relació amb l’article
169, i el propi Acord marc, el Consorci Localret va procedir a demanar ofertes a tots
els operadors homologats, dels quals van presentar oferta dins el termini establert:
- LOT 1.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU i VODAFONE ESPAÑA, SAU
- LOT 2.- TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, FRANCE TELECOM ESPAÑA,
SAU i VODAFONE ESPAÑA, SAU
- LOT 3.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU i VODAFONE ESPAÑA, SAU
Atès que, si bé l'article 320.1 del TRLCSP estableix que en els procediments negociats
sense publicitat la constitució de la mesa de contractació no és obligatòria com a òrgan
d’assistència per a la valoració de les ofertes, en el present procediment d'adjudicació
es va considerar convenient establir i constituir una mesa de contractació de la qual
formà també part, com a membre de ple dret, un representant de la Diputació de
Barcelona d’acord amb el previst a la clàusula 3.2.k. del conveni de data 27.02.2013
abans esmentat.
En data 22 de gener 2014, la mesa de contractació va dur a terme una ronda de
negociació amb els operadors que van participar en la licitació, i es va concedir un nou
termini fins el 28 de gener, per a la presentació, en el seu cas, d’una nova oferta.
A la vista de les ofertes presentades en el procés d’aquesta nova contractació i davant
la possibilitat d’un canvi d’operador en la prestació del servei de telefonia fixa (LOT 1) i
mòbil (LOT 2), sens perjudici de la valoració final, la Diputació de Barcelona va
realitzar un reajustament comptable per un termini màxim de 5 mesos mitjançant
Acord de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2014 (A-66/14), preveient el

74/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

temps necessari per a la migració del servei de telefonia fixa i mòbil a un hipotètic nou
operador. Paral·lelament es van tramitar les corresponents pròrrogues i ampliacions de
despesa dels contractes vigents fins a la substanciació de la nova contractació,
prevista com a màxim per a l’1 de juny de 2014 (Acords núm. 64 i 65/2014, Decrets
núms. 1122 i 1124/14).
II. ADJUDICACIÓ PER LOCALRET
La Mesa de Contractació del Consorci Localret, en sessió de 5 de març de 2014, va
acceptar l’informe tècnic elaborat pels Serveis Tècnics del Consorci Localret i la
Diputació de Barcelona, que en allò que interessa, es reprodueix tot seguit:
“ Vista la proposta de la mesa de contractació del dia 5 de març 2014, sobre la selecció
motivada de les ofertes presentades i la proposta de classificació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a cadascun dels lots en que es desglossa la present contractació,
realitzada en base a l’informe tècnic elaborat pels Serveis Tècnics del Consorci Localret i la
Diputació de Barcelona de 4 de març 2014 que, als efectes de motivació de l’adjudicació,
es reprodueix íntegrament:
“Anàlisi comparatiu de les ofertes
1

Introducció

El present document, presenta l’anàlisi de les ofertes rebudes per a la contractació dels
serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona, i els seus organismes, els
ajuntaments, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al
procés de contractació agregada.
La documentació de referència, base per a l’anàlisi de les propostes, és:
•
•

Especificacions tècniques per a la petició d’ofertes.
Documentació de les ofertes rebudes:
 Proposta tècnica
 Oferta econòmica

Les especificacions tècniques per a la petició de les ofertes contemplen un total de 3 lots
que integren els següents serveis:
• Lot 1 – Serveis de comunicacions de veu fixa.
• Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.
• Lot 3 – Serveis de comunicacions de dades i accés a internet.
2
2.1

Anàlisi de les propostes del Lot 1
Propostes rebudes

Les ofertes rebudes en resposta a la petició d’ofertes, classificades segons ordre alfabètic,
són:
1. Telefónica de España, S.A.U. , en endavant Telefònica.
2. Vodafone España S.A.U, en endavant Vodafone.
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2.2

Criteris de valoració

Els criteris de valoració aplicats per a realitzar l’anàlisi tècnic – econòmic de les diferents
ofertes es basa en el següent quadre:
CRITERIS DE VALORACIÓ LOT 1

2.3

PUNTS MÁX

1. VALORACIÓ TÈCNICA
1.1.- Solució Tècnica
1.2.- Pla d' Explotació
1.3.- Pla de Qualitat
1.4.- Pla d'Implantació
1.5.- Millores sobre els requeriments tècnics

40
15
10
5
5
5

2. VALORACIÓ ECONÒMICA
2.1.-Oferta Econòmica Corporativa
2.2.-Oferta econòmica No corporativa (Quotes)
2.3.-Oferta econòmica No corporativa (Tràfic)

60
20
20
20

TOTAL

100

Valoració de les propostes

La taula adjunta presenta el resum de la puntuació de les propostes tècniques i
econòmiques presentades.
CRITERIS DE VALORACIÓ DEL LOT 1

Valoració
econòmica

Valoració
Tècnica

Solució tècnica
Pla d'explotació
Pla de qualitat
Pla d'implantació
Millores ofertes
TOTAL TÈCNICA
Corporatiu
No corporatiu quotes
No corporatiu trànsit
TOTAL ECONÒMICA
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
(Arrodonint a 2 decimals)
POSICIÓ
IMPORT A 2 ANYS IVA INCLÒS
% D'ESTALVI

Punts per
repartir
15,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
40,0000
20,0000
20,0000
20,0000
60,0000
100,0000
100,00
8.506.101,54 €

Vodafone

Telefònica

8,9939
4,8958
1,0000
3,6478
1,7333
20,2708
20,0000
20,0000
20,0000
60,0000
80,2708

14,4512
9,2708
5,0000
4,6491
4,4000
37,7711
12,7524
18,2252
6,4767
37,4543
75,2254

80,27

75,23

1
4.665.618,80 €
45,15%

2
6.763.900,08 €
20,48%

Aquesta puntuació s’ha atorgat després d’haver realitzat una única ronda de negociació tal i
com s’establia al quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars
del present contracte derivat.
A continuació es destaquen els aspectes més rellevants de la valoració de les ofertes.
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2.4

Avaluació de les propostes

2.4.1 Proposta Tècnica
A la vista de l’Annex 7 i la resta de documentació presentada per cada un dels licitadors que
han presentat oferta, i aplicant la puntuació prevista per a cada apartat, el resultat és el que
consta a la taula del resum de puntuacions anteriorment inserida.
No obstant, es comenten els trets més rellevants dels subapartats d’aquests annexes.
• Solució tècnica proposada
• Les dues propostes accepten la totalitat de trànsits requerits a plec sota el concepte
tarifa plana. Tots dos ofereixen terminals amb funcionalitats equivalents encara que
Telefònica garanteix la homogeneïtat de la planta instal•lada.
• Cal destacar de la solució de Telefònica la priorització del trànsit de veu sobre els
enllaços MPLS corporatius així com la millora de cabals dels mateixos.
• Telefònica ofereix un model de creixement per als centres grans corporatius amb les
mateixes característiques respecte a maquinari del existent i per als centres remots
un solució IP consistent amb una nova categoria d’oficina corporativa remota amb
més capacitat. També ofereix la possibilitat d’ampliacions amb equipament de lloguer
o de compra.
• Les propostes de Vodafone i Telefónica inclouen, amb el personal de l’oficina
d’explotació corporativa, totes les gestions associades al manteniment i al servei diari,
encara que Vodafone limita a cent cinquanta hores les reprogramacions remotes fetes
per personal especialitzat.
• En relació a la tipologia d’accés, únicament l’oferta de Telefònica ofereix accés directe
en totes les línies. Vodafone proposa les següents tipologies d’accés en funció del
tipus d’enllaç; enllaços primaris mitjançant accessos de fibra òptica on sigui possible,
sinó es farà amb circuits llogats. En quant als accessos XDSI i RTB no es descriu
amb quina i tecnologia i mitjans es faran arribar.
• En relació al punt 5.9 dels plecs tècnics referent al rènting i lloguer d’equipament
s’indica que “En aquells casos en els quals els Ens participants tinguin equipament en
Rènting, l’operador adjudicatari del Lot 1 s’haurà de fer càrrec de la liquidació de les
quotes pendents a l’operador que en l’actualitat presta el servei, amb el compromís de
continuar prestant el mateix servei (substituint l’equipament si fos necessari), i
facturant al/ als Ens la resta de quotes pendents.” En el cas de les centraletes en
lloguer, el mateix apartat 5.9 diu: “Tanmateix també es dona el cas de que les quotes
de Rènting d’equipaments estiguin amortitzades i els Ens estan pagant quotes de
manteniment dels equips en aquests casos, l’operador adjudicatari del Lot 1 s’haurà
de fer càrrec de continuar prestant el mateix servei (substituint l’equipament si fos
necessari), i facturant al/ als Ens les corresponent quotes de lloguer.”
Vodafone en la seva oferta (apartat 2.2.1.1.2) planteja el manteniment de totes les
centraletes de la xarxa de veu no corporativa i els ens que agrupa a fi de donar
continuïtat al mateix servei de comunicacions fixes implantat en l’actualitat de veu no
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corporativa. Vodafone tanmateix manifesta que es farà càrrec de l’amortització de les
quotes pendents del manteniment de centraletes als actuals mantenidors.
Per tant, s’entén que en la proposta de Vodafone assumeix la liquidació de les quotes
de rènting pendents i la substitució de totes les centraletes (rènting i lloguer)
detallades en l’apartat 5.9 del plecs tècnics si fos necessari.
• En relació a la descripció de les facilitats incloses en cadascun dels serveis de
connectivitat, l’oferta de Telefònica descriu exhaustivament les facilitats de cadascun
dels serveis de connectivitat. En canvi a l’oferta de Vodafone tant sols es descriuen
les facilitats TDM sobre una línia RTB
• En relació als mecanismes de contingència i back up, tant Telefònica com Vodafone
proposen mecanismes de redundància pels requeriments d’alta disponibilitat amb un
cost associat a aquest servei.
1.2.Pla d’Explotació
Per al Pla d’explotació, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els
aspectes més destacables de les ofertes són:
• En relació a la taula de recursos de model de gestió que recull el Plec de clàusules
Tècniques, les dues propostes presenten una oficina d’explotació corporativa
dimensionada de forma equivalent en membres i perfils, tot i que l’equip de l’Àrea
d’Operacions proposat per Vodafone és comú per a tot el lot i presta servei tant a
l’àmbit corporatiu com al no corporatiu.
• Respecte als ens adscrits la proposta de Telefónica ofereix un equip de cinc persones
amb dedicació exclusiva i tres amb dedicació compartida mentre que Vodafone
ofereix, amb dedicació compartida, una persona i l’ús de dos nivells de servei
d’atenció diferenciats.
• Les dues propostes presenten personal exclusiu pel lot. En cas de guanyar més d’un
lot totes dues propostes accepten el model d’integració de plecs, mantenint els nivells
de servei compromesos i Telefónica millora els percentatges de la bossa de serveis
professionals associats.
1.3 Pla de qualitat
Per al Pla de Qualitat, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els
aspectes més destacables de les ofertes són:
• Totes les propostes compleixen els nivells mínims de qualitat de servei (SLA’s)
requerits en els plecs tècnics.
• La proposta de Telefònica millora tots i cadascun dels SLA’s demandats així com
totes i cadascuna de les penalitzacions acceptades.
• La proposta de Vodafone no millora cap SLA ni cap de les penalitzacions proposades.
• Tant la proposta de Telefònica com la de Vodafone acrediten la seva certificació en
les normes UNE-ISO de qualitat 9001 i 14001
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1.4 Pla d’Implantació
• Les dues propostes presenten un equip d’implantació complert, respecte a l’àmbit
corporatiu, ben dimensionat i un bon detall sobre la documentació de la posada en
marxa.
• Vodafone ofereix el termini de sis mesos que es requeria als plecs pel desplegament
corporatiu. Cal destacar el termini de dos mesos en el desplegament de la totalitat de
la solució corporativa ofert per Telefònica.
• En relació al conjunt de tasques a realitzar, recursos, materials i calendari les dues
propostes descriuen detalladament les mateixes. Telefónica com a operador que
presta el servei en el 90% dels casos, determina una durada del pla d’implantació per
aquests de 0 mesos, per a la resta de casos es compromet a posar en marxa les
solucions demandades en un període màxim de 2 mesos. Vodafone presenta un
calendari d’implantació per a les solucions No Corporatives en un període màxim de
12 setmanes, tot i que fa referència que pel disseny del Pla d’implantació (presa de
requeriments i validació del projecte executiu) són necessàries 4 setmanes a partir de
la data d’adjudicació.
• En referència a la descripció del perfil de l’equip de projecte i les metodologies de
seguiment i de control de qualitat tant l’oferta de Telefónica com la de Vodafone
responen satisfactòriament
• En quant a les qüestions relatives a les metodologies de proves a realitzar, solucions
de mecanismes de contingència i emergència, i en allò referent als protocols per
atendre i respondre peticions de serveis sol·licitats amb caire d’urgència, la proposta
de Telefónica respon detalladament a cadascun dels paràmetres sol·licitats; per
contra en aquests apartats la proposta de Vodafone tot i contestar al demandat ho fa
amb menys detall.
1.5 Millores sobre els requeriments tècnics
La proposta per a la part corporativa de Telefónica presenta més millores puntuables i
destaquen els següents aspectes de totes les propostes que no suposen cap cost:
• La proposta de Telefònica inclou la separació i el creuament espaial dels clúster dels
Call Server de Can Serra i Rellotge, el que donaria més robustesa enfront
d’incomunicacions d’alguna d’aquestes seus.
• La solució de Telefònica ofereix el desplegament de Comunicacions Unificades per a
cent usuaris i una plataforma de gestió dedicada.
L’oferta de Vodafone ofereix l’oficina Vodafone per evitar els costos associats a les
centraletes tradicionals corporatives.
Les dues ofertes presenten un seguit de millores a la seva solució tècnica en l’àmbit de
la Solució No Corporativa.

79/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

• Telefònica
 Ofereix pels Ens Locals adherits i que participen de la Solució No Corporativa, la
progressiva integració de centraletes d’aquest Ens a un únic grup de centraletes
de tecnologia Alcatel que passaran a formar un Grup de Centraletes MultiCompanyia. Aquests Ens Locals estarien integrats en el sistema de comunicacions
de la DIBA via IP.
 Aplicació de Fax en el Núvol amb un pack de 1000 crèdits a l’any per a tots el Ens
Locals durant la vigència del contracte.
 Incorporació d’un Enginyer programador com a nou membre de l’oficina de
projecte, que portarà la gestió de l’inventari de tots els serveis objecte d’aquesta
licitació.
• Vodafone
 Presenta com a millora el seu servei Oficina Vodafone, es descriuen totes les
facticitats d’aquest servei així com els costos associats a cadascuna d’elles en cas
de tenir-ne.
 Proposa una oferta per a empleats amb unes condicions preferents en els seus
serveis de veu, dades i ADSL (descomptes del 15% sobre les tarifes comercials de
l’operador Vodafone en fixe, mòbil i internet).
2.4.2 Proposta econòmica de la Solució Corporativa
• Telefònica:
 Import oferta econòmica corporativa 3.528.344,03 € per dos anys IVA inclòs.
Vodafone:
 Import oferta econòmica corporativa 2.249.740,93 € per dos anys IVA inclòs.
2.4.3 Proposta econòmica de la Solució No Corporativa
• Telefònica:
 Quotes d’abonament: 2.328.967,91 € per dos anys IVA inclòs.
 Tràfic: 906.588,14 € per dos anys IVA inclòs.
• Vodafone:
 Quotes d’abonament: 2.122.291,83 € per dos anys IVA inclòs.
 Tràfic: 293.586,04 € per dos anys IVA inclòs.
2.5

Conclusions pel Lot 1

A continuació s’exposen les conclusions finals de totes les ofertes rebudes.
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• Proposta tècnica:
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució tècnica proposada i de la
puntuació atorgada segons l’annex 7 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el Pla d’Explotació proposada i de la
puntuació atorgada segons l’annex 7 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla de qualitat proposat i de la
puntuació atorgada segons l’annex 7 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica, ja que millora tots els nivells de servei requerits i
proposa millors penalitzacions econòmiques per l’incompliment d’aquests.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla d’implantació proposat i de la
puntuació atorgada segons l’annex 7 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica.
 De l’anàlisi de les millores proposades sobre els requeriments tècnics i de la
puntuació atorgada segons l’annex 7 i la resta de documentació presentada les
propostes de Telefònica i Vodafone presenten millores valorades en aquest apartat.
• Proposta econòmica
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució Corporativa que s’han proposat i
de la puntuació atorgada segons l’annex 7, la millor proposta és la de Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució No Corporativa en l’apartat de
quotes que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 7, la millor
proposta és la de Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució No Corporativa en l’apartat de
trànsit que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 7, la millor
proposta és la de Vodafone.
• Per tant, a la vista de les propostes presentades i de la ponderació aplicada en les
valoracions tant tècnica com econòmica, segons l’anteriorment esmentat, es desprèn
que la millor és la de Vodafone que presenta un estalvi econòmic respecte al preu de
licitació d’un 45,15%, front a un estalvi econòmic de l’oferta de Telefònica d’un 20,48%.
• És per tot això que es considera que l’oferta econòmicament més avantatjosa, i a la que
es proposa l’adjudicació del Lot 1 de serveis de comunicacions de veu fixa, és la solució
de Vodafone, ja que presenta la millor relació tècnica-econòmica.
Per tant, es proposa l’adjudicació del Lot 1 a Vodafone per un import a dos anys de
4.665.618,80 €, IVA inclòs al tipus del 21%.
3

Anàlisi de les propostes del Lot 2

3.1 Propostes rebudes
Les ofertes rebudes en resposta a la petició d’ofertes, classificades segons ordre alfabètic,
són:
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1. France Telecom España S.A.U., en endavant Orange.
2. Telefónica Móviles España S.A.U., en endavant Telefònica.
3. Vodafone España S.A.U., en endavant Vodafone.
3.2 Criteris de valoració
Els criteris de valoració aplicats per a realitzar l’anàlisi tècnic i econòmic de les diferents
ofertes es basa en el següent quadre:
CRITERIS DE VALORACIÓ LOT 2

3.3

PUNTS MÁX

1. VALORACIÓ TÈCNICA
1.1.- Solució Tècnica
1.2.- Pla d' Explotació
1.3.- Pla de Qualitat
1.4.- Pla d'Implantació
1.5.- Millores sobre els requeriments tècnics

40
15
10
5
5
5

2. VALORACIÓ ECONÒMICA
2.1.-Oferta Econòmica Corporativa
2.2.-Oferta econòmica No corporativa (Quotes)
2.3.-Oferta econòmica No corporativa (Tràfic)

60
20
20
20

TOTAL

100

Valoració de les propostes

La taula adjunta presenta el resum de la puntuació de les propostes tècniques i
econòmiques presentades:
Vodafone

Telefònica

Orange

11,9578
6,4368
1,8750
4,0476
3,1667
27,4839
18,3794
20,0000
18,2271

13,0545
7,8161
5,0000
4,4048
5,0000
35,2754
20,0000
18,9219
20,0000

10,9104
5,4023
3,5050
3,6905
4,1667
27,6749
8,1119
11,0714
12,6572

56,6065

58,9219

31,8405

84,0904

94,1973

59,5154

84,09

94,20

59,52

2

1

3

1.353.550,82 €

1.298.936,27 €

2.453.501,14 €

67,84%

69,14%

41,71%

Valoració
econòmica

Valoració
Tècnica

CRITERIS DE VALORACIÓ
Punts per
DEL LOT 2
repartir
Solució tècnica
15,0000
Pla d'explotació
10,0000
Pla de qualitat
5,0000
Pla d'implantació
5,0000
Millores ofertes
5,0000
TOTAL TÈCNICA
40,0000
Corporatiu
20,0000
No corporatiu quotes
20,0000
No corporatiu trànsit
20,0000
TOTAL
60,0000
ECONÒMICA
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
100,0000
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
100,00
(Arrodonint a 2 decimals)
POSICIÓ
IMPORT A 2 ANYS
4.208.935,92 €
IVA INCLÒS
% D'ESTALVI
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Aquesta puntuació s’ha atorgat després d’haver realitzat una única ronda de negociació tal i
com s’establia al quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars
del present contracte derivat.
A continuació es destaquen els aspectes més rellevants de la valoració de les ofertes.
3.4

Avaluació de les propostes

3.4.1 Proposta tècnica
A la vista de l’Annex 8 i la resta de documentació presentada per cada un dels licitadors que
han presentat oferta i, aplicant la puntuació prevista per a cada apartat, el resultat és el que
consta a la taula del resum de puntuacions anteriorment inserida.
No obstant, es comenten els trets més rellevants dels subapartats d’aquests annexes.
1.1 Solució tècnica proposada:
• Les tres propostes presenten solucions que evitaran el bloqueig i amb possibilitat de
creixement per a la connexió amb la central de veu fixa corporativa.
• Les propostes de Telefónica i Vodafone, per la robustesa de la comunicació de la
xarxa mòbil amb la telefonia fixa corporativa, proposen interconnectar dos centrals de
telefonia mòbil amb els dos nodes principals de la telefonia fixa. La proposta de
Telefónica presenta la redundància de la numeració entre els nodes de telefonia mòbil
de la seva infraestructura.
• Respecte als terminals, en l’àmbit corporatiu, les tres propostes presenten catàlegs de
terminals amb gran ventall d’opcions, compromís d’actualització i facilitats per a
l’intercanvi dins de les mateixes categories.
• En relació a la cobertura, les ofertes de Telefònica, Orange i Vodafone presenten
mapes de cobertura a nivell de municipi a més d’una taula amb els percentatges de
cobertura per municipi en espais oberts, en vehicles i en espais tancats. Telefònica és
l’operador amb millor cobertura ja que assegura cobrir la totalitat dels municipis
objecte del contracte amb la tecnologia 2G i és l’operador amb menys nuclis de
població (2) desproveïts de cobertura 3G. Vodafone presenta deficiències de
cobertura 3G en 50 municipis i té 7 municipis sense cobertura 3G
• En relació als serveis “zona empresa” amb cobertura a tot el municipi, els tres
operadors circumscriuen aquest servei a tot el territori
• En relació al catàleg de terminals pels ens segons gamma, les tres propostes
ofereixen diversitat de models per gamma tot i que els catàlegs proposats per
Telefònica i Vodafone són més amplis.
• Els tres operadors proposen elaborar un pla privat de numeració que englobi a tots
els Ens participants, respectant l’actual pla privat de numeració de la DIBA.
• En relació als mecanismes d’evolució dels terminals de cada gamma en funció de
l’evolució tecnològica del mercat els tres operadors expliciten el termini de renovació
del seu catàleg de terminals, per la qual cosa es garanteix l’evolució tecnològica del
mercat.
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1.2. Pla d’Explotació
Per al Pla d’explotació, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els trets
més destacables de les ofertes són:
• En relació a la taula de recursos de model de gestió que recull el Plec de clàusules
Tècniques, les tres propostes proposen equips similars per a l’oficina d’explotació
corporativa. Orange afegeix als perfils amb dedicació exclusiva demanats un
implantador durant la fase d’implantació, Telefónica afegeix un ATC i un prevenda i
Vodafone un ATC i un quart CAU.
• Respecte al model de gestió pels ens adscrits la proposta de Telefónica és la millor.
Telefónica presenta un equip compost per dues persones exclusives i deu
compartides, tot i que l’implantador és comú a tot al lot i presta servei tant a l’àmbit
corporatiu com al no corporatiu. Orange presenta un equip format per una persona en
exclusivitat i dues compartides. Vodafone proposa un equip amb una persona
exclusiva i dos nivells de servei d’atenció compartits.
• Les tres propostes presenten personal exclusiu pel lot. Vodafone i Telefónica
accepten el model d’integració de l’oferta, mantenint els nivells de servei
compromesos i Telefónica millora els percentatges de la bossa de serveis
professionals associats. Orange no fa cap menció perquè només es presenta a un lot.
1.3 Pla de qualitat
Per al Pla de Qualitat, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els
aspectes més destacables de les ofertes són:
• Els tres operadors acrediten la seva certificació en les normes UNE-ISO de qualitat
9001 i 14001
• Totes les propostes compleixen els nivells mínims de qualitat de servei (SLA’s)
requerits en els plecs tècnics.
• Telefónica millora tots els SLA’s demandats així com totes les penalitzacions per
incompliment.
• Orange millora un únic SLA però millora 8 de les penalitzacions proposades.
• Vodafone millora 6 dels SLA’s però no millora cap de les penalitzacions proposades.
1.4 Pla d’Implantació
• Cal destacar el termini de dos mesos en el desplegament de la totalitat de la solució
corporativa ofert per Telefònica. Vodafone ofereix un termini de quatre mesos i
Orange de cinc mesos.
• Respecte al procés de portabilitat en l’àmbit corporatiu, les tres propostes aporten un
pla detallat amb propostes de contingència, de tractament diferenciat segons la
criticitat del dispositiu i l’execució de la portabilitat en horari de poc impacte. Encara
que Orange planteja un període de quatre mesos amb el tractament de les
incidències al final del mateix.
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• En relació al termini d’implantació totes les propostes compleixen amb els terminis
demandats als plecs, si bé Telefónica redueix el període d’implantació per la solució
No Corporativa a 2 mesos.
• Totes les ofertes descriuen satisfactòriament el perfil dels equip del projecte, la
metodologia d’implantació i el control de qualitat, el pla de portabilitat previst, la
metodologia de les proves a realitzar i el protocols per atendre i respondre a peticions
de serveis amb caràcter d’urgència.
1.5 Millores sobre els requeriments tècnics
La proposta que presenta més millores puntuables en la modalitat de Solució Corporativa
és Telefónica i s’han de destacar els següents aspectes de totes les propostes que no
suposen cap cost:
• Telefónica proposa la millora de la cobertura exterior amb estacions base.
• Les tres ofertes milloren la cobertura interior amb el desplegament d’equipament
específic.
• Les propostes de Vodafone i Telefònica ofereixen una plataforma MDM de gestió pels
terminals desplegats sense cap cost.
• Les tres propostes ofereixen conversors mòbil-fix per a la connexió amb centraletes
per reduir els costos de trucades a línies mòbils o amb línies especials perquè estan
en ubicacions de difícil accés.
Les ofertes que més millores puntuables presenten en la modalitat de Solució No
Corporativa són les de Telefònica i Orange. Moltes de les millores presentades pels tres
operadors ja han estat valorades dins dels apartats anteriors. Les millores valorades en
l’àmbit de la solució No Corporativa són les següents:
Telefònica
 Ofereix una bossa econòmica amb una quantitat de 4.7M€ per tal de donar
cobertura exterior 3G als 7 municipis on actualment no hi ha cobertura de
Movistar, donar cobertura exterior 3G als 48 municipis on actualment hi ha
cobertura 2G de Movistar.
 Telefònica proposa acordar periòdicament sessions formatives als ens locals,
basades en les noves tecnologies. La proposta es basa en la presentació de
productes i serveis adequats a les necessitats del sector, així com formació
d’aplicacions tals com Factel o d’altres temes d’interès.
 Incorporació d’un Enginyer programador com a nou membre de l’oficina de
projecte, que portarà la gestió de l’inventari de tots els serveis objecte d’aquesta
licitació.
• Vodafone
 Els treballadors de les organitzacions adherides al present concurs gaudiran
d’unes condicions preferents en les seves comunicacions de veu, dades i ADSL.
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 Proposa com a millora uns XPV mòbils (estructura comptable, pla de numeració
mòbil, configuració de restriccions/ permisos, correu en mobilitat, LTE.
 Millora de la cobertura indoor amb Boosters VAG i repetidors sense facilitar el
muntant econòmic que pot suposar.
• Orange
 Trucades On-net sense cost ni limitació de minuts per a tots els Ens.
 Més de 24.000 destins off-net a preus de trucada on-net (números virtuals). Per
cada línia del contracte es podran definir fins a 4 números virtuals (fix nacional i/o
mòbil Orange)
 Orange Cloud. Proposta de serveis i aplicacions especialment dissenyats per
optimitzar al màxim els processos.
 Projectes Smart Cities. Elaboració conjunta amb l’Ens d’aquest tipus de projectes i
d’aquesta manera determinar les possibilitats de col·laboració conjunta per al
desenvolupament d’una estratègia que situï a la Ciutat/Ajuntament com a
referència en el món Smart City.
 Servei que permet combinar en el mateix terminal l’ús personal amb el perfil
professional
3.4.2 Proposta econòmica de la Solució Corporativa
• Telefònica:
 Import oferta econòmica corporativa 387.212,99 € per dos anys IVA inclòs.
Vodafone:
 Import oferta econòmica corporativa 421.354,43 € per dos anys IVA inclòs.
• Orange:
 Import oferta econòmica corporativa 954.680,58 € per dos anys IVA inclòs.
3.4.3 Proposta econòmica de la Solució No Corporativa
• Telefònica:
 Quotes d’abonament: 451.193,80 € per dos anys IVA inclòs.
 Tràfic: 460.529,47 € per dos anys IVA inclòs.
• Vodafone:
 Quotes d’abonament: 426.872,07 € per dos anys IVA inclòs.
 Tràfic: 505.324,33 € per dos anys IVA inclòs.
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• Orange:
 Quotes d’abonament: 771.125,37€ per dos anys IVA inclòs
 Tràfic: 727.695,19 € per dos anys IVA inclòs.
3.5

Conclusions pel Lot 2

A continuació s’exposen les conclusions finals de totes les ofertes rebudes:
• Proposta tècnica
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució tècnica proposada i de la
puntuació atorgada segons l’annex 8 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica, per sobre de les de Vodafone i Orange a la vista de la
puntuació obtinguda per cadascun d’ells.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla d’explotació proposat i de la
puntuació atorgada segons l’annex 8 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica a la vista de la puntuació obtinguda per cadascun d’ells.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla de qualitat i de la puntuació
atorgada segons l’annex 8 i la resta de documentació presentada, la millor oferta és la
Telefònica, molt per sobre de les altres dues propostes. El motiu d’aquest
destacament és la millora, per part de Telefònica, dels SLA’s i les penalitzacions pel
seu incompliment, respecte els sol·licitats, quedant per darrere en aquest apartat
Orange i Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla d’implantació proposat i de la
puntuació atorgada segons l’annex 8 i la resta de documentació presentada, la millor
oferta és la Telefònica.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb les millores sobre els requeriments tècnics
i de la puntuació atorgada segons l’annex 8 i la resta de documentació presentada,
les millors propostes són les de Telefònica a la vista de la puntuació obtinguda per
cadascun d’ells.
• Proposta econòmica
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució Corporativa que s’han proposat i
de la puntuació atorgada segons l’annex 8, la millor proposta és la de Telefònica.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució No Corporativa en l’apartat de
quotes que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 8, la millor
proposta és la de Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució No Corporativa en l’apartat de
trànsit que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 8, la millor
proposta és la de Telefònica.
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• Per tant, a la vista de les propostes presentades i de la ponderació aplicada en les
valoracions tant tècnica com econòmica, d’acord amb l’anteriorment esmentat, es
desprèn que la millor és la de Telefònica, per un import a dos anys, IVA inclòs, de
1.298.936,27 € amb un estalvi respecte del preu de licitació del 69,14%.
• És per tot això que es considera que l’oferta econòmicament més avantatjosa, i a la que
es proposa l’adjudicació del Lot 2 de serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, és
la solució de Telefònica, ja que presenta la millor relació tècnic-econòmica.
Per tant, es proposa l’adjudicació del Lot 2 a Telefònica per un import a dos anys de
1.298.936,27 € IVA inclòs al tipus del 21%.
4

Anàlisi de les propostes del Lot 3

4.1

Propostes rebudes

Les ofertes rebudes en resposta a la petició d’ofertes classificades segons ordre alfabètic
són:
1. Telefónica de España, S.A.U., en endavant Telefònica.
2. Vodafone S.A.U., en endavant Vodafone.
4.2

Criteris de valoració

Els criteris de valoració aplicats per a realitzar l’anàlisi tècnic i econòmic de les diferents
ofertes es basa en el següent quadre:
CRITERIS DE VALORACIÓ LOT 3

4.3

PUNTS MÁX

1. VALORACIÓ TÈCNICA
1.1.- Solució Tècnica
1.2.- Pla d' Explotació
1.3.- Pla de Qualitat
1.4.- Pla d'Implantació
1.5.- Millores sobre els requeriments tècnics

40
15
10
5
5
5

2. VALORACIÓ ECONÒMICA
2.1.-Oferta Econòmica Corporativa
2.2.-Oferta econòmica No corporativa (Quotes)
2.3.-Preus d’ampliació
2.3.-Preus d’ampliació BACKBONE

60
20
20
10
10

TOTAL

100

Valoració de les propostes

La taula adjunta presenta el resum de la puntuació de les propostes tècniques i
econòmiques presentades.
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CRITERIS DE VALORACIÓ DEL LOT 3

Valoració
econòmica

Valoració
Tècnica

Solució tècnica
Pla d'explotació
Pla de qualitat
Pla d'implantació
Millores ofertes
TOTAL TÈCNICA
Corporatiu
Corporatiu
(ampliacions)
Corporatiu
( backbone ampliacions)
No corporatiu
TOTAL ECONÒMICA
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
TOTAL PUNTS OBTINGUTS
(Arrodonint a 2 decimals)
POSICIÓ
IMPORT A 2 ANYS IVA INCLÒS
% D'ESTALVI

Punts per
repartir
15,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
40,0000
20,0000

Vodafone

Telefònica

8,3246
4,2708
1,0000
3,7895
1,3333
18,7181
20,0000

12,2327
9,2708
5,0000
4,5175
4,0000
35,0210
15,6368

10,0000

7,3296

7,1419

10,0000

7,1958

8,7717

20,0000
60,0000
100,0000

13,8357
48,3611
67,0792

20,0000
51,5504
86,5714

100,00

67,08

86,57

2
7.712.862,54 €
16,49%

1
8.466.953,63 €
8,32%

9.235.313,01 €

Aquesta puntuació s’ha atorgat després d’haver realitzat una única ronda de negociació tal i
com s’establia al quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars
del present contracte derivat.
A continuació es destaquen els aspectes més rellevants de la valoració de les ofertes.
4.4

Avaluació de les propostes

Proposta Tècnica
A la vista de l’Annex 9 i la resta de documentació presentada per cada un dels licitadors que
han presentat oferta i, aplicant la puntuació prevista per a cada apartat, el resultat és el que
consta a la taula del resum de puntuacions anteriorment inserida.
No obstant, es comenten els trets més rellevants dels subapartats d’aquests annexes.
1.1 Solució tècnica proposada
• La solució tècnica de Telefónica en l’àmbit corporatiu, ofereix els serveis actuals i
millora els següents aspectes:
 Respecte a la sortida a Internet centralitzada, aquesta s’amplia fins a 1Gbps.
 Respecte al backbone:
 La connexió per a la connectivitat amb l’MPLS, per a la comunicació amb
els centres remots, és de 10Gbps.
 La connectivitat per DWDM entre les seus del Rellotge i Can Serra estarà
redundada i afegeix un circuit de xarxa de 10Gbps (2 x 10Gbps).
 Els nodes principals estaran connectats a l’anell per dos equips, el que
millora l’alta disponibilitat de les xarxes locals.
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 Respecte a la connexió dels centres remots ofereix:
 Equipaments amb capacitat de creixement .
 La possibilitat d’activar connexions WIFI per les xarxes locals.
 L’ampliació de la velocitat dels enllaços mòbils de 3G a 4G, segons la
cobertura i durant la vigència del contracte.
• Vodafone presenta una solució corporativa ajustada als requeriments i depenent
d’un estudi previ de cobertura per seu. Ofereix la millora de les velocitats per a
les connexions ADSL i un ventall ampli de solucions via radioenllaç.
• En relació a la tipologia d’accés, únicament l’oferta de Telefònica ofereix accés
directe en totes les línies. L’oferta de Vodafone ofereix l’accés des de les
dependències dels centres fins a la xarxa de Vodafone desplegant la
infraestructura d’accés necessària que més s’adeqüi en cada cas (PaP, DSL
directe, ADSL indirecte, Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, HSPA/3G), el
que es s’interpreta com una manca de concreció en aquest aspecte de l’oferta.
• Vodafone en la seva oferta en l’apartat corresponent a la tipologia d’accés fa
menció als servei d’accés a internet sobre parell de coure mitjançant accés
directe amb desagregació del bucle i mitjançant accés indirecte amb només dues
modalitats de servei. xDSL (ULL) de 6M/500k 10% i ADSL de 3M/300k i
10M/800K
• En relació als mecanismes de seguretat, solucions de backup, les dues ofertes
detallen amb claredat els extrems demandats
• En relació al tipus de solucions disponibles, el percentatge de cobertura
geogràfica i l’evolució prevista per als propers 4 anys, tant sols a l’oferta de
Telefónica es dona resposta a tots els apartats, l’oferta de Vodafone tant sols fa
referència a les centrals nodals a la província de Barcelona on Vodafone hi te
presència.
1.2 Pla d’explotació
Per al Pla d’explotació, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els trets
més destacables de les ofertes són:
• En relació a la taula de recursos de model de gestió que recull el Plec de clàusules
Tècniques, les dues propostes presenten una oficina d’explotació corporativa
dimensionada de forma equivalent en membres i perfils, tot i que l’equip de l’Àrea
d’Operacions proposat per Vodafone és comú per a tot el lot i presta servei tant a
l’àmbit corporatiu com al no corporatiu.
• Respecte als ens adscrits, l’oficina d’explotació proposada per Telefónica ofereix un
equip de cinc persones amb dedicació exclusiva i tres amb dedicació compartida,
mentre que Vodafone ofereix una persona amb dedicació compartida, l’ús d’un servei
propi genèric, el Servei de Gestió d’Empreses.
• Les dues propostes presenten personal exclusiu pel lot. En cas de guanyar més d’un
lot, totes dues propostes accepten el model d’integració de plecs, mantenint els nivells
de servei compromesos i Telefònica millora els percentatges de la bossa de serveis
professionals associats.

90/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

1.3 Pla de qualitat
Per al Pla de Qualitat, tant en l’aspecte corporatiu com l’àmbit dels ens adscrits, els
aspectes més destacables de les ofertes són:
• Totes les propostes compleixen els nivells mínims de qualitat de servei (SLA’s)
requerits en els plecs tècnics.
 Telefònica millora tots i cadascun nivells de servei i proposa penalitzacions per
l’incompliment de tots ells.
 Vodafone es limita a complir amb els SLA’s i penalitzacions demandades, no
millorant ni cap SLA ni cap penalització
• Tant la proposta de Telefònica com la de Vodafone acrediten la seva certificació en
les normes UNE-ISO de qualitat 9001 i 14001.
1.4 Pla d’Implantació
• Les dues propostes proposen metodologies similars amb la descripció dels equips de
treball, la planificació molt detallada, la identificació dels riscos i els protocols de
contingència.
• La descripció de les proves presentada per Telefónica és més exhaustiva i adaptada
a l’equipament de la proposta, cobrint els diferents tipus de circuits, el maquinari i el
funcionament dels serveis amb circuits redundats.
• Respecte al conjunt de tasques a realitzar, calendari, recursos i materials, així com
als perfils de l’equip del projecte, la metodologia i les proves a dur a terme durant la
fase d’implantació les dues ofertes donen resposta suficient a les qüestions
plantejades
• Respecte a les solucions i mecanismes d’emergència i contingència tant sols l’oferta
de Telefònica dona resposta a totes les qüestions demandades, per contra Vodafone
dóna una resposta parcial adduint qüestions de seguretat en el tema del tractament
de les dades en el procediments d’actuació davant contingències per motius de
confidencialitat
1.5 Millores sobre els requeriments tècnics
La proposta que presenta més millores puntuables és la de Telefónica. Entre les millores,
totes elles sense cost, destaquen:
• L’ampliació a FTTH dels serveis que es prestin amb tecnologia ADSL per a les línies
d’accés a Internet independents (AII) i també d’accés corporatiu (VPN) durant la
vigència del contracte.
• L’ampliació dels cabals de les línies d’accés corporatiu VPN simètriques de 10 Mbps
a 100Mbps, totes sobre tecnologia de fibra òptica.
• El servei d’allotjament de servidors informàtics corporatius de l’Organisme de Gestió
Tributaria i de la Diputació de Barcelona.
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• Ofereix un servei de vídeo per a 200 usuaris, 1 per cada seu amb Macrolan, durant la
vigència del contracte.
• 100 escriptoris virtuals en dues modalitats.
• Ofereixen el servei SILAN d'administració remota de switchs de client, per 100 seus
corporatives d’ORGT.
• Vodafone presenta una solució ajustada als requeriments i depenent d’un estudi previ
de cobertura per seu. Ofereix la millora de les velocitats per a les connexions ADSL i
un ventall ampli de solucions via radioenllaç
4.4.1 Proposta econòmica de la Solució Corporativa
•

Telefònica:
 Import oferta econòmica corporativa 6.820.014,79 € per dos anys IVA inclòs.

•

Vodafone:
 Import oferta econòmica corporativa 5.332.148,82 € per dos anys IVA inclòs.

4.4.2 Proposta econòmica de la Solució No Corporativa
•

Telefònica:
 Quotes d’abonament: 1.646.938,84 € per dos anys IVA inclòs.

•

Vodafone:
 Quotes d’abonament: 2.380.713,72 € per dos anys IVA inclòs.
 Cal remarcar que l’oferta econòmica de Vodafone per a la solució No Corporativa
està un 24,76% per sobre del preu de licitació per a la solució No corporativa en
aquest lot, tot i que l’import global de licitació està per sota del preu de sortida.

4.5

Conclusions pel Lot 3

A continuació s’exposen les conclusions finals de totes les ofertes rebudes.
• Proposta tècnica:
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució tècnica proposada i de la
puntuació atorgada segons l’annex 9 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica, molt per sobre de la de Vodafone a la vista de la
puntuació obtinguda per cada un d’ells.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla d’explotació proposada i de la
puntuació atorgada segons l’annex 9 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la de Telefònica, molt per sobre de la de Vodafone a la vista de la
puntuació obtinguda per cada un d’ells.
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 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla de qualitat i de la puntuació
atorgada segons l’annex 9 i la resta de documentació presentada, la millor proposta
és la de Telefònica ja que millora tots els nivells de servei i proposa penalitzacions pel
seu incompliment.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb el pla d’implantació proposat i de la
puntuació atorgada segons l’annex 9 i la resta de documentació presentada, la millor
proposta és la Telefònica.
 De l’anàlisi de les millores sobre els requeriments tècnics proposades i de la
puntuació atorgada segons l’annex 9 i la resta de documentació presentada, la millor
oferta es la de Telefónica, molt per sobre de la de Vodafone a la vista de la puntuació
obtinguda per cada un d’ells.
• Proposta econòmica
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució Corporativa que s’han proposat i
de la puntuació atorgada segons l’annex 9, la millor proposta és la de Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució Corporativa en l’apartat
d’ampliacions que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 9, la
millor proposta és la de Vodafone.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució Corporativa en l’apartat de
backbone ampliacions que s’han proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex
9, la millor proposta és la de Telefònica.
 De l’anàlisi dels aspectes relacionats amb la solució No Corporativa que s’han
proposat i de la puntuació atorgada segons l’annex 9, la millor proposta és la de
Telefònica.
• Per tant, a la vista de les propostes presentades i de la ponderació aplicada en la
valoració econòmica, tot i tenir un import superior i un percentatge d’estalvi inferior,
l’oferta de telefònica obté una puntuació de 51,5504 i un import per dos anys de
8.466.953,63 € IVA inclòs, envers a la Vodafone que es del 48,3611 i un import per dos
anys de 7.712.862,54 €, IVA inclòs.
• És per tot això que es considera que l’oferta econòmicament més avantatjosa, i a la que
es proposa l’adjudicació del Lot 3 de serveis de comunicacions de dades i accés a
Internet és la solució de Telefònica, ja que presenta la millor relació tècnica-econòmica
Per tant, es proposa l’adjudicació del Lot 3 a Telefònica, per un import a dos anys de
8.466.953,63 € IVA inclòs al tipus del 21%”.
Atès que, d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació esmentada, per Decret
d’aquesta Presidència 2014/05, de 6 de març de 2014, es va aprovar la selecció i prelació
de les ofertes presentades, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el Quadre
resum de característiques del Plec administratiu particular regulador de l’Acord marc
esmentat, següent:
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LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA
Empresa
Puntuació
Preu ofert
1 VODAFONE ESPAÑA, SAU
80,27
4.665.618,80€, IVA inclòs
2 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU
75,23
6.763.900,08€, IVA inclòs
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES
Empresa
Puntuació
Preu ofert
1 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU
94,20
1.298.936,27€, IVA inclòs
2 VODAFONE ESPAÑA, SAU
84,09
1.353.550,82€, IVA inclòs
3 FRANCETELECOM ESPAÑA,SAU
59,52
2.453.501,14€, IVA inclòs
LOT 3 SERVEIS D'ACCÉS I D’ACCÉS A INTERNET
Empresa
Puntuació
1 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU
86,57
2 VODAFONE ESPAÑA, SAU
67,08

per 24 mesos
per 24 mesos

per 24 mesos
per 24 mesos
per 24 mesos

Preu ofert
8.466.953,63€, IVA inclòs per 24 mesos
7.712.862,54€, IVA inclòs per 24 mesos

.../..”

Vist que, per Decret núm. 2014/06 de 27 de març de 2014 de la presidència del
Consorci LOCALRET, es va aprovar l’adjudicació del contracte derivat del “Acord Marc
d’Homologació de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de compra
agregada”, en els termes que tot seguit s’indiquen:
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: Adjudicat a
VODAFONE ESPAÑA SAU per un import estimat total a dos anys de 4.665.618,80 €
IVA inclòs.
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: Adjudicat a TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA SAU per un import estimat total a dos anys de 1.298.936,27 € IVA
inclòs.
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: Adjudicat a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU
per un import estimat total a dos anys de 8.466.953,63 € IVA inclòs.
Vist que en data 15 d’abril de 2014, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, ha
interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació davant del Tribunal Català de
Recursos Contractuals contra l’adjudicació del LOT 1 COMUNICACIONS DE VEU EN
UBICACIÓ PERMANENT, i per tant, d’acord amb l’article 45 TRLCSP, s’ha suspès la
formalització del contracte corresponent al LOT 1, i per tant queda posposada la seva
contractació fins a la resolució del dit recurs.
Vist que en data 21 de maig de 2014 s’ha procedit a la formalització dels contractes
relatius als LOTS 2 i 3 de la present licitació amb els corresponents adjudicataris.
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III. REPERCUSSIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
A. Imports estimats corresponents a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme
de Gestió Tributària
D’acord amb els preus unitaris oferts pels adjudicataris que es consignen a la part
dispositiva d’aquest Dictamen, i de conformitat amb els càlculs efectuats per la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l’import estimat per a
la Diputació de Barcelona i per l’Organisme de Gestió Tributària queda fixat de la
manera següent
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: 2.249.740,93 €
IVA inclòs, biennal.
a. Diputació de Barcelona= 1.882.098,07 €
b. Organisme de Gestió Tributària= 367.642,86 €
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 387.212,99 €, IVA
inclòs, biennal.
a. Diputació de Barcelona= 366.923,03 €
b. Organisme de Gestió Tributària= 20.289,96 €
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 6.820.014,44 €, IVA inclòs, biennal.
a) Diputació de Barcelona= 5.210.998,52 €
b) Organisme de Gestió Tributària= 1.609.015,92 €
Atès que cal procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries
aprovades inicialment en la present contractació d’acord amb les quantitats
indicades a l’apartat I (pàgina 2) d’aquest Dictamen, per adequar-les als imports
estimats adjudicats en funció dels preus unitaris oferts per les empreses
adjudicatàries.
B. Formalització dels contractes
Atès que en data 21 de maig de 2014 s’ha procedit a la formalització dels
contractes relatius als LOTS 2 de Comunicacions mòbils de veu i dades i 3 de
Dades i accés a internet de la present licitació amb els corresponents adjudicataris.
C. Efectes respecte de les actuals contractacions
Vist que en data 15 d’abril de 2014, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, ha
interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació davant del Tribunal Català
de Recursos Contractuals contra l’adjudicació del LOT 1 COMUNICACIONS DE
VEU EN UBICACIÓ PERMANENT i que per tant cal procedir a l’ampliació de la
despesa del Servei de Telefonia fixa (Exp: 2006/8783, LOT 1), per un termini
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màxim de 4 mesos, fins a la resolució de l’esmentat recurs i la possible migració
del servei cap a l’operador adjudicatari del nou contracte.
Vist que cal deixar sense efectes, les pròrrogues corresponents als contractes
esmentats a l’apartat I (pàgina 3) d’aquest Dictamen identificats amb els números
d’expedient 2006/8783 (LOT 2), 2012/1201 i 2012/5220.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2014, sobre
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de
desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013).
Vist tot el que s’ha exposat, el sotasignant proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentat de:
- L’adjudicació aprovada per Decret núm. 2014/06 de data 27 de març de 2014, de la
presidència del Consorci LOCALRET, del contracte derivat de l’Acord Marc
d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i
dades),d’acord amb els preus unitaris que es detallen en aquest Acord primer del
Dictamen:


LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT:
4.665.618,80 € IVA inclòs, amb caràcter biennal, adjudicat a VODAFONE
ESPAÑA SAU, pendent de resolució del Recurs Especial en Matèria de
Contractació presentat davant del Tribunal Català de Recursos Contractuals



LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 1.298.936,27 €,
IVA inclòs, amb caràcter biennal, adjudicat a TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA SAU amb contracte formalitzat en data 21 de maig de 2014.



LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 8.466.953,63 €, IVA inclòs, amb
caràcter biennal, adjudicat a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU amb
contracte formalitzat en data 21 de maig de 2014.

Els imports estimats d'adjudicació pel que fa a la Diputació de Barcelona i a
l’Organisme de Gestió Tributària, d'acord amb els càlculs formulats per la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, són els que tot seguit s'indiquen:
LOT 1: COMUNICACIONS DE
2.249.740,93 € IVA inclòs, biennal.

VEU

EN

UBICACIÓ

a. Diputació de Barcelona= 1.882.098,07 €
b. Organisme de Gestió Tributària= 367.642,86 €
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LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: 387.212,99 €, IVA
inclòs, biennal.
a. Diputació de Barcelona= 366.923,03 €
b. Organisme de Gestió Tributària= 20.289,96 €
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 6.820.014,44 €, IVA inclòs, biennal.
a. Diputació de Barcelona= 5.210.998,52 €
b. Organisme de Gestió Tributària= 1.609.015,92 €
A continuació s’indiquen els preus unitaris d’adjudicació corresponents a cadascun
dels Lots:
LOT 1- COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT:
PREU MANTENIMENT TERMINALS PER SEUS CORPORATIVES:
NODES PRINCIPALS-SEUS GRANS -SEUS CORPORATIVES REMOTES tipus 1-2-3-3b
Incorpora :
els serveis de connectivitat de veu indicats en el punt superior,
el manteniment de la totalitat dels equips, programari i llicències d’infraestructura desplegats indicats als inventaris de detall.

Extensió analògica corporativa.
Sense terminal.
Analògic bàsic
Analògic amb mans lliures, capacitat d’auricular amb cable amb identificació de l’abonat trucant. Actualment es
disposa de THOMPSON T700, es desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions.

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
12 €
15 €
10 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)

Extensió digital corporativa.
Terminal digital bàsic: Actualment es disposa de ALCATEL 4019, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal digital mitjà. Actualment es disposa de ALCATEL 4029, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal digital avançat. Actualment es disposa de ALCATEL 4039, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Extensió IP corporativa.
Auricular USB bàsic més programari amb llicència d’ús per extensió softphone.
Terminal IP bàsic:Actualment es disposa de ALCATEL 4018, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal IP mitjà: Actualment es disposa de ALCATEL 4028, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal IP avançat: Actualment es disposa de ALCATEL 4038, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.

8€
10 €
12 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
20 €
8€
10 €
12 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)

Extensió i terminal d’operadora avançada
Extensió i terminal d’operadora avançada: ALCATEL 4059, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.

20 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
8€
10 €
12 €

Preu manteniment terminals per a seus no integrades
Línia RTB alarmes
Extensió amb terminal estàndard
Extensió amb terminal Avançat
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Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)

Serveis
Tarifa plana de veu corporativa (TPVC)
Cobreix la totalitat de les línies i extensions abans mencionats
Servei

7€

Establiment

Tarifa de fix corporatiu a mòbil: es demana un preu d’establiment de trucada i preu per minut
per aquelles trucades des d’extensions corporatives a mòbils que hagin estat desbordades pel
motiu que sigui.
Preu corporatiu per serveis de xarxa intel·ligent 80x/90x: es demana un preu d'establimet
de trucada i preu per minut.
Tarifa internacional corporativa: es defineix amb preu d’establiment de trucada i preu per
minut de les trucades internacionals. No s’indiquen zones de tarificació.

Preu minut
(sense IVA)

0,00 €

0,03 €

0,00 €

0,03 €

0,00 €

0,60 €

Serveis de gestió
Valoració de l'Oficina d'Explotació Corporativa del Lot 1 - (OEC1)

Valoració del servei diferencial de suport OEC1 estès per als ens Locals Adherits

Total Mensual
(sense IVA)
0,00 €
Total Mensual
(sense IVA)
0,00 €

QUOTES PER AMPLIACIÓ SERVEIS CORPORATIUS
Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)
12.856,00 €
8.460,00 €
6.620,00 €
5.388,00 €
4.375,00 €

EQUIPAMENT PBX - EICC
Centre corporatiu gran no menys 64 usuaris
Oficina corporativa remota tipus 3a-3b
Oficina corporativa remota tipus 2
Oficina corporativa remota tipus 1
Oficina corporativa remota IP (fins a 16 usuaris IP)

EQUIPAMENT TERMINALS CORPORATIUS ANALÒGICS
Sense terminal.
Analògic bàsic
Analògic amb mans lliures, capacitat d’auricular amb cable amb identificació de l’abonat trucant.. Actualment es
disposa de THOMPSON T700, es desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions.

Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)
9,00 €
15,00 €
5,00 €
Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)

EQUIPAMENT TERMINALS CORPORATIUS DIGITALS
Terminal digital bàsic: Actualment es disposa de ALCATEL 4019, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal digital mitjà. Actualment es disposa de ALCATEL 4029, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal digital avançat. Actualment es disposa de ALCATEL 4039, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.

EQUIPAMENT TERMINALS CORPORATIUS IP
Auricular USB bàsic més programari amb llicència d’ús per extensió softphone.
Terminal IP bàsic:Actualment es disposa de ALCATEL 4018, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal IP mitjà: Actualment es disposa de ALCATEL 4028, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.
Terminal IP avançat: Actualment es disposa de ALCATEL 4038, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.

98/181

6,00 €
8,00 €
10,00 €
Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)
20,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)

EQUIPAMENT TERMINAL OPERADORA AVANÇADA
Extensió i terminal d’operadora avançada: ALCATEL 4059, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions.

ALTRES PREUS D'AMPLIACIÓ
Línia RTB amb tarifa plana de veu fixa corporativa
Línia RTB amb tarifa plana de veu fixa corporativa amb terminal analògic bàsic + bono 100 minuts mensuals a
mòbils + navegació Internet amb adsl almenys 6Mbps/640Kbps. Consums Trànsit segons segons serveis
corporatius.
Línies XDSI Accés Bàsic
Línies XDSI Accés Centraleta
Grup AABB
PRI XDSI
Primari amb servei SCAP sobre primari existent.
TRAC
Número 900/800 del servei de xarxa intel·igent
Número 90x/80x del servei de xarxa intel·igent
Botonera Extensor LCD 10 tecles
Auricular amb cable adaptador terminal analògic
Auricular amb cable adaptador terminal digital
Auricular amb cable adaptador terminal IP

20,00 €
Quota unitària
mensual lloguer
(sense IVA)
15,00 €
35,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
300,00 €
0,00 €
120,00 €
30,00 €
30,00 €
150,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
Quota unitària
(sense IVA)
60,00 €
600,00 €
2.770,00 €
5.263,00 €
10.000,00 €

ALTRES PREUS D'AMPLIACIÓ UNITARIS
Trasllat terminal i numeració entre PBX corporatives diferents per 1 usuari.
Trasllat terminal i numeració entre PBX corporatives diferents per 10 usuaris
Trasllat terminal i numeració entre PBX corporatives diferents per 25 usuaris
Trasllat terminal i numeració entre PBX corporatives diferents per 50 usuaris
Trasllat terminal i numeració entre PBX corporatives diferents per 100 usuaris

LOT 2- COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES:
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
3,00 €
6,00 €
6,00 €
5,29 €
11,29 €
11,29 €
11,29 €

Serveis
Línia Mòbil amb tarifa plana corporativa (LMTPC)
LMTPC amb tarifa de dades 1GB (LMTPC amb TPD-estàndard)
LMTPC amb TPD estàndard. i terminals de dades USB.
LMTPC amb terminal Bàsic
LMTPC amb Terminal Avançat W8 i TPD-estàndard
LMTPC amb Terminal Avançat ANDROID i TPD-estàndard
LMTPC amb Terminal Avançat BlackBerry amb servei Professional o llicència BES Corporatiu.
LMTPC
ambTerminal
Gama
ALTA
(Tipus
Iphone.IPAD,SAMSUNG
s3
amb Bono dades almenys de 1GB
LMTPC ambTerminal Gama ALTA (Tipus PDA o especial) amb Bono dades almenys de 1GB
Servei Multisim
Primaris Mòbils centrals
IP estàtica
Ampliació TPD-Estesa (1 GB a 4 GB)
Ampliació TPD-Especial (1GB a 10GB)

o

similar)

Preu
Establiment Tr.
Sense IVA
0,30 €
0,30 €
0,30 €

Veu Internacional
Internacional Zona 1
Internacional Zona 2
Internacional Zona 3
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Preu
Establiment Tr.
Sense IVA
0,30 €
0,30 €
0,00 €
0,12 €
0,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,15 €
0,08 €
0,60 €
0,08 €
0,08 €
0,28 €

Veu Internacional
Internacional Zona 4
Internacional Zona 5
Realitzat en Itinerància (zona 1)
Realitzat en Itinerància (zona 2)
Realitzat en Itinerància (zona 3)
Rebut en Itinerància (Zona 1)
Rebut en Itinerància (Zona 2)
Rebut en Itinerància (Zona 3)
Missatges especials
Missatges internacionals itiner
Missatges internacionals
Missatges operador actual en itinerància
Missatges oper. Nac. Itinerància
MMS en itinerància

Preu minut
(sense IVA)
0,99 €
1,29 €
0,24 €
1,40 €
3,00 €
0,07 €
1,10 €
1,60 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Màxim Preu
per dia
(sense IVA)
1,99 €
19,96 €
19,96 €

Dades Internacional
Dades en itinerància (zona 1)
Dades en itinerància (zona 2)
Dades en itinerància (zona 3)

Total Mensual
(sense IVA)
0€

Valoració de l'Oficina d'Explotació Corporativa del Lot 2 - (OEC2)

Valoració del servei diferencial de suport OEC2 estès per als ens Locals Adherits

Total Mensual
(sense IVA)
0€

Costos d'ampliació
Quota Unitària
Mensual
(sense IVA)
0€
0€
0€
0€
0€
135,50 €
3.387,50 €
5€
7,50€
25 €
35 €
595,83 €
0,049275€

Preus d'ampliació
Enllaços primaris a PABX
Mòdul GSM analògic a PABX
Mòdul GSM digital a PABX
Línies mòbil amb terminal Avançat
Línies mòbil i terminal Gama Alta
App de xifrat converses veu sobre tarifa dades (1 usuari)
App de xifrat converses veu sobre tarifa dades (25 usuaris)
Tarifa plana de dades almenys 500 MB
Tarifa plana de dades almenys 1GB
Tarifa plana de dades almenys 5GB
Tarifa plana de dades almenys 10GB
Aplicació web enviament massius de SMS
Tarifa per enviaments 1 SMS massiu (tram únic)

LOT 3- DADES I D'ACCÉS A INTERNET:
SERVEI Accés a Internet Independent

Xarxa
XB
XB
XB
XB
XB

Servei
01AII-SR
02AII-SR
03AII-SR
05AII
08AII

Descripció
F-6M-640k-SG-SR
F-10M-800k-SG-SR
F-20M-800k-SG-SR
F-100M-10M-SG
R-1M-50%
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SERVEI Accés a Internet Independent

Xarxa
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes

Servei

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
27,17 €
23,08 €
26,39 €
23,40 €
45,78 €
205,40 €
240,50 €

Descripció

01AII
01AII-SR
02AII
02AII-SR
05AII
07AII
08AII

F-6M-640k-SG
F-6M-640k-SG-SR
F-10M-800k-SG
F-10M-800k-SG-SR
F-100M-10M-SG
W-4M-10%
R-1M-50%

SERVEI de connectivitat de dades:
Accés a la VPN

Xarxa
XB
XB
XB
XB
XB
XB
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes

Servei
05VPN
06VPN
09VPN
10VPN
11VPN
14VPN
02VPN
05VPN
09VPN
10VPN
11VPN
12VPN
14VPN
15VPN
11VPN-B
14VPN-B4
14VPN-B4-REDC
14VPN-B8-REDC

Descripció
F-6M-640k-SG
F-10M-800k-SG
F-100M-10M-SG
A-4M-512K-10%
A-8M-640K-10%
S-10M-100%
X-128Kbps-G
F-6M-640k-SG
F-100M-10M-SG
A-4M-512K-10%
A-8M-640K-10%
S-2M-100%
S-10M-100%
S-100M-100%
A-8M-640K-10%-B XDSI128
S-10M-100% B- ADSL 4M 10%
S-10M-100% B- ADSL 4M 10% Redundància EDC
S-10M-100% B- ADSL 8M 10% Redundància EDC

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
63,32 €
70,47 €
143,38 €
61,09 €
63,32 €
431,87 €
32,49 €
63,32 €
143,39 €
61,09 €
55,02 €
98,31 €
431,87 €
491,51 €
139,98 €
370,04 €
388,36 €
401,64 €

SERVEI

XARXA

Tecnologia

BACKBONE
BACKBONE

GbEthernet / Fibra òptica
GbEthernet / Fibra òptica

BACKBONE

GbEthernet / Fibra òptica

BACKBONE

GbEthernet / Fibra òptica

BACKBONE

GbEthernet / Fibra òptica

BACKBONE-S
BACKBONE-S
BACKBONE-S
BACKBONE-S
BACKBONE-S

GbEthernet / Fibra òptica
GbEthernet / Fibra òptica
GbEthernet / Fibra òptica
GbEthernet / Fibra òptica
GbEthernet / Fibra òptica

Enllaç Origen/Destí
Can Serra - El Rellotge
El Rellotge - Llevant (Maternitat)
Llevant(Maternitat) Mestral(Maternitat)
CPD CONTRACTISTA-Can Serra
Mestral (Maternitat) -CPD
CONTRACTISTA
(a)Can Serra - Minerva
Minerva - Serradell (Mundet)
Serradell (Mundet) - Migjorn (Mundet)
Migjorn (Mundet) - Londres
Londres - El Rellotge(b)
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Accés
/Cabal
10G / 10G
1G / 1G

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
3.078,91 €
1.539,46 €

1G / 1G

1.539,46 €

10G / 10G

5.080,20 €

1G / 1G

4.156,53 €

1G / 1G
1G / 1G
1G / 1G
1G / 1G
1G / 1G

1.539,46 €
1.539,46 €
1.539,46 €
1.539,46 €
1.539,46 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SERVEI
Segons punt 8.1.3 Solució Corporativa d'Enrutament
BACKBONE-R
BACKBONE-R

Solució corporativa d’enrutament Seu Rellotge.
Solució corporativa d’enrutament CPD Contractista
SERVEI
Segons punt 8.1.1.4 Xarxa SAN

BACKBONE-SAN
BACKBONE-SAN

Servei de connectivitat SAN DWDM 2Gbps: Dos circuits 2Gbps redundats per rutes
diferents amb equips redundats) entre Edifici Rellotge i un CPD extern a Terrassa.
Servei de Connectivitat SAN 1Geth. Connexió d’almenys 1GEth entre els switch
central dels equips de Hosting/Housing i el node de la xarxa backbone més proper.
SERVEI
Segons punt 8.1.1.5 Servei d'allotjament per ORGT

ORGT-H

Allotjament equips descrits als plecs al punt 10.5 Annex ORGT-Housing
Connectivitat entre CPD's: línia WDM redundada i diversificada entre el CPD del
licitador del LOT3 i el CPD-Rellotge, per la extensió de la xarxa SAN amb l’objectiu de
replicar síncronament els equips d’emmagatzemament
Línia punt a punt ORGT-DGT entre ubicació al Nou CPD-1 (CPD del licitador de
LOT3) a la Seu DGT a Barcelona. Frame relay 64Kbps d'accés i 64Kbps de cabal
contractat.

ORGT-H

ORGT-H

Servei d’Accés a Internet Corporatiu Centralitzat
AICC-XIC
AICC-XEM
AICC-XB
AICC-XORGT

Centres XIC: Cabal Accés a Internet Corporatiu de 150 Mbps
Centres XEM: Cabal Accés a Internet Corporatiu de 50 Mbps.
Centres XB: Cabal Accés a Internet Corporatiu de 50 Mbps
Centros XORGT: Cabal Accés a Internet Corporatiu de 8 Mbps.

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
9.281,54 €
9.281,54 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
5.331,97 €
0€
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
0€
4.894,27 €

181,77 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
5.490,19 €
1.830,06 €
1.830,06 €
292,81 €

Valoració del Oficina d'explotació corporativa del lot 3 - (OEC3)

Total Mensual
(sense IVA)
37.829,75 €

Valoració Servei Diferencial Suport OEC3 estès per als ens Locals adherits

Total Mensual
(sense IVA)
20.328,34 €

PREUS D’AMPLIACIÓ LÍNIES
PREUS D'Ampliació LÍNIES D'ACCÉS
ID
producte

100
105
110
115
130
135
155

Xarxa

XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB

Servei

Descripció

01VPN
02VPN
03VPN
04VPN
07VPN
08VPN
12VPN

Tarifa Plana Nacional + ADSL 20M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 1M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 2M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 3M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 6M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 8M
Tarifa Plana Nacional + ADSL 10M
X-64Kbps-G
X-128Kbps-G
M-F-7.2M-1.4M-SG
O-03VPN
F-20M-800k-SG
F-50M-3M-SG
S-2M-100%

102/181

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
24,40 €
22,49 €
22,66 €
22,81 €
23,14 €
23,29 €
23,46 €
24,50 €
40,84 €
80,78 €
110,78 €
79,35 €
152,69 €
460,91 €
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PREUS D'Ampliació LÍNIES D'ACCÉS
ID
producte

Xarxa

160
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
257
258
260
265
270
275
280
285
290
295
297
298
300
310
315
325
330
335
360
375
380
385
387
390
395
400
405
415
420
425
430
440
445
450
452
453

XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes

Servei

Descripció

13VPN
15VPN
16VPN
17VPN
18VPN
19VPN
06VPN-B3G
06VPN-B3G-O
09VPN-B3G
09VPN-B3G-O
11VPN-B
12VPN-B3G
12VPN-B3G-O
12VPN-B4
12VPN-B8
14VPN-B4
14VPN-B8
14VPN-B3G
14VPN-B3G-O
15VPN-B8
15VPN-B3G
12VPN-B3G-REDC
12VPN-B3G-REDC-O
12VPN-B4-REDC
12VPN-B8-REDC
14VPN-B4-REDC
14VPN-B8-REDC
14VPN-B3G-REDC
14VPN-B3G-REDC-O
15VPN-B4-REDC
15VPN-B8-REDC
01VPN
03VPN
04VPN
06VPN
07VPN
08VPN
13VPN
16VPN
17VPN
18VPN
19VPN
06VPN-B3G
06VPN-B3G-O
09VPN-B3G
09VPN-B3G-O
12VPN-B3G
12VPN-B3G-O
12VPN-B4
12VPN-B8
14VPN-B8
14VPN-B3G
14VPN-B3G-O
15VPN-B8
15VPN-B3G

S-6M-100%
S-100M-100%
S-1G-100%
W-2M-10%
W-4M-10%
R-1M-50%
F-10M-800k-SG-B-3G
F-10M-800k-SG-B-3G-AR
F-100M-10M-SG-B-3G
F-100M-10M-SG-B-3G-AR
A-8M-640K-10%-B XDSI128
S-2M-100%-B-3G
S-2M-100%-B-3G-AR
S-2M-100%-B-ADSL-4M-10%
S-2M-100%-B-ADSL-8M-10%
S-10M-100% B- ADSL 4M 10%
S-10M-100% B- ADSL 8M 10%
S-10M-100%-B-3G
S-10M-100%-B-3G-AR
S-100M-100% B- ADSL 8M 10%
S-100M-100%-B-3G
S-2M-100%-B-3G-Redundància EDC
S-2M-100%-B-3G-Redundància EDC -AR
S-2M-100%-B-ADSL-4M-10%-Redundància EDC
S-2M-100%-B-ADSL-8M-10%-Redundància EDC
S-10M-100% B- ADSL 4M 10%-Redundància EDC
S-10M-100% B- ADSL 8M 10%-Redundància EDC
S-10M-100%-B-3G-Redundància EDC
S-10M-100%-B-3G-Redundància EDC -AR
S-100M-100% B- ADSL 4M 10%-Redundància EDC
S-100M-100% B- ADSL 8M 10%-Redundància EDC
X-64Kbps-G
M-F-7.2M-1.4M-SG
O-03VPN
F-10M-800k-SG
F-20M-800k-SG
F-50M-3M-SG
S-6M-100%
S-1G-100%
W-2M-10%
W-4M-10%
R-1M-50%
F-10M-800k-SG-B-3G
F-10M-800k-SG-B-3G-AR
F-100M-10M-SG-B-3G
F-100M-10M-SG-B-3G-AR
S-2M-100%-B-3G
S-2M-100%-B-3G-AR
S-2M-100%-B-ADSL-4M-10%
S-2M-100%-B-ADSL-8M-10%
S-10M-100% B- ADSL 8M 10%
S-10M-100%-B-3G
S-10M-100%-B-3G-AR
S-100M-100% B- ADSL 8M 10%
S-100M-100%-B-3G
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Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
487,28 €
826,08 €
2.947,00 €
136,50 €
205,40 €
240,50 €
121,18 €
163,92 €
198,50 €
194,16 €
64,13 €
556,32 €
593,56 €
522,14 €
583,24 €
574,88 €
583,24 €
594,68 €
633,77 €
895,67 €
907,11 €
556,32 €
556,32 €
522,14 €
583,24 €
522,14 €
530,50 €
594,68 €
633,77 €
899,01 €
895,67 €
24,50 €
80,78 €
90,78 €
61,90 €
79,35 €
152,69 €
487,28 €
2.947,00 €
136,50 €
205,40 €
240,50 €
121,18 €
163,92 €
198,50 €
194,16 €
556,32 €
556,32 €
522,14 €
530,50 €
530,50 €
594,68 €
633,77 €
895,67 €
907,11 €
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PREUS D'Ampliació LÍNIES D'ACCÉS
ID
producte

Xarxa

455
460
465
470
485
490
492
493

Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes

Servei

Descripció

12VPN-B3G-REDC
12VPN-B3G-REDC-O
12VPN-B4-REDC
12VPN-B8-REDC
14VPN-B3G-REDC
14VPN-B3G-REDC-O
15VPN-B4-REDC
15VPN-B8-REDC

S-2M-100%-B-3G-Redundància EDC
S-2M-100%-B-3G-Redundància EDC -AR
S-2M-100%-B-ADSL-4M-10%-Redundància EDC
S-2M-100%-B-ADSL-8M-10%-Redundància EDC
S-10M-100%-B-3G-Redundància EDC
S-10M-100%-B-3G-Redundància EDC -AR
S-100M-100% B- ADSL 4M 10%-Redundància EDC
S-100M-100% B- ADSL 8M 10%-Redundància EDC

Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
907,11 €
593,56 €
522,14 €
530,50 €
594,68 €
633,77 €
899,01 €
895,67 €

PREUS D'Ampliació LÍNIES D'ACCÉS a INTERNET INDEPENDENT
ID
producte

Xarxa

SERVEI

Descripció

500
504
508
512
516
520
524
528
532
536
540
544
548
552
556
560
564
568
572
576
580
584
588
592

XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
XB
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes
Resta xarxes

01AII
01AII-SR
02AII
02AII-SR
03AII
03AII-SR
04AII
04AII-SR
05AII
05AII-SR
06AII
07AII
08AII
01AII
01AII-SR
02AII
02AII-SR
03AII
03AII-SR
04AII
04AII-SR
05AII
05AII-SR
06AII

F-6M-640k-SG
F-6M-640k-SG-SR
F-10M-800k-SG
F-10M-800k-SG-SR
F-20M-800k-SG
F-20M-800k-SG-SR
F-50M-3M-SG
F-50M-3M-SG-SR
F-100M-10M-SG
F-100M-10M-SG-SR
W-2M-10%
W-4M-10%
R-1M-50%
F-6M-640k-SG
F-6M-640k-SG-SR
F-10M-800k-SG
F-10M-800k-SG-SR
F-20M-800k-SG
F-20M-800k-SG-SR
F-50M-3M-SG
F-50M-3M-SG-SR
F-100M-10M-SG
F-100M-10M-SG-SR
W-2M-10%
SERVEI

Xarxa
BACKBONE
BACKBONE
BACKBONE

Ampliació de capacitat a 10Gbps de la Solució corporativa d’enrutament CPD Contractista
(inclou cabal de concentració)
Ampliació de capacitat a 10Gbps de la Solució corporativa d’enrutament CPD Rellotge (inclou
cabal de concentració)
Servei de connectivitat SAN DWDM 2Gbps entre Edifici Rellotge i edifici Can Serra.
SERVEI

Xarxa
ORGT-H
ORGT-H
ORGT-H

Servei d’ampliació de potència elèctrica contractada de 3500W a 6000W
Servei d'ampliació d'un rack amb potència bàsica
Línia punt a punt ORGT-DGT entre ubicació CPD-1 actual (Terrassa) i Seu DGT Barcelona.
Frame relay 64Kbps d'accés i 64Kbps de cabal contractat.
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Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
33,99 €
29,99 €
44,85 €
40,85 €
158,26 €
154,26 €
51,35 €
47,35 €
47,89 €
43,89 €
136,50 €
205,40 €
240,50 €
33,99 €
29,99 €
44,85 €
40,85 €
158,26 €
154,26 €
51,35 €
154,26 €
47,89 €
43,89 €
136,50 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
2.264,00 €
3.367,25 €
4.194,67 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
700,00 €
2.000,00 €
147,36 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SERVEI

Xarxa
ORGT-H
ORGT-H

Quota Única
(sense IVA)

Servei de Trasllat dels equips del CPD-1 actual (Terrassa) al CPD del licitador del LOT3
Servei de Trasllat dels equips del CPD-2 actual (Vilafranca o Barcelona) al CPD-Rellotge de
Diputació de Barcelona.

PREUS D'Ampliació Servei d’Accés a Internet Corporatiu Centralitzat
AICC
AICC
AICC
AICC
AICC
AICC
AICC
AICC
AICC

Cabal Accés a Internet Corporatiu de 2 Mbps
Cabal Accés a Internet Corporatiu de 10 Mbps
Cabal Accés a Internet Corporatiu de 50 Mbps
Cabal Accés a Internet Corporatiu de 100 Mbps
Cabal Accés a Internet Corporatiu de 300 Mbps
Cabal Accés a Internet Corporatiu de 1Gbps
Classe C adreçament públic
Servei d'auditories de seguretat: Hacking Ètic en mode caixa negre de 20 webs corporatives
Solució de filtratge de trànsit per un cabal centralitzat de 50Mbps

0 €
21.000,00 €
Preu Unitari
Mensual
(sense IVA)
1.800,00 €
2.000,00 €
2.200,00 €
3.100,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
80,00 €
2.250,00 €
900,00 €

PREUS D’AMPLIACIÓ BACKBONE

ID
PRODUCTE

Origen_Destí

Tipologia Medi Model EDC's

1000
1004
1008
1012
1016
1020
1024
1028
1032
1036
1040
1044
1048
1052
1056
1060
1064
1068
1072
1076
1080
1084
1088
1092
1096
1100
1104
1108
1112
1116
1120
1124

origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat

Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-0
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1

Cabal
garantit
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
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Amb línia de
recolzament Redundància
Distància idèntica amb
d'EDC
amb stack
ruta
diversificada.
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí

PREU
UNITARI
MENSUAL
(sense IVA)
464,46 €
596,53 €
696,71 €
1.747,78 €
2.550,94 €
3.498,95 €
2.097,33 €
3.061,13 €
4.198,74 €
631,13 €
763,20 €
863,37 €
1.914,45 €
2.717,61 €
3.665,61 €
2.264,00 €
3.227,80 €
4.365,40 €
1.262,26 €
1.526,39 €
1.726,75 €
3.828,89 €
5.435,22 €
7.331,23 €
4.528,00 €
6.455,60 €
8.730,80 €
1.428,93 €
1.693,06 €
1.893,41 €
3.995,56 €
5.601,89 €
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ID
PRODUCTE

Origen_Destí

Tipologia Medi Model EDC's

1128
1132
1136
1140
1144
1148
1152
1156
1160
1164
1168
1172
1176
1180
1184
1188
1192
1196
1200
1204
1208
1212
1216
1220
1224
1228
1232
1236
1240
1244
1248
1252
1256
1260
1264
1268
1272
1276
1280
1284
1288
1292
1296
1300
1304
1308
1312
1316
1320
1324
1328
1332
1336
1340
1344
1348

1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat

Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-1
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-Fibra Òptica-2
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-0
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-1
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2

Cabal
garantit
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
100Mbps
100Mbps
100Mbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
8Gbps
8Gbps
8Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
8Gbps
8Gbps
8Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
8Gbps
8Gbps
8Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
8Gbps
8Gbps
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Amb línia de
recolzament Redundància
Distància idèntica amb
d'EDC
amb stack
ruta
diversificada.
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 1
NO
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 3
NO
Sí
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
NO
NO
rang 2
NO
NO
rang 3
NO
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
NO
rang 2
Sí
NO

PREU
UNITARI
MENSUAL
(sense IVA)
7.497,89 €
4.694,67 €
2.430,67 €
6.622,27 €
8.897,47 €
797,80 €
929,86 €
1.030,04 €
2.081,11 €
2.884,28 €
3.832,28 €
2.430,67 €
3.394,47 €
4.532,07 €
1.428,93 €
1.693,06 €
1.893,41 €
3.995,56 €
5.601,89 €
7.497,89 €
4.694,67 €
6.622,27 €
8.897,47 €
1.762,26 €
2.026,39 €
2.226,75 €
4.328,89 €
5.935,22 €
7.831,23 €
5.028,00 €
6.955,60 €
9.230,80 €
4.532,07 €
3.495,56 €
5.101,89 €
6.997,89 €
4.194,67 €
6.122,27 €
8.397,47 €
9.074,45 €
12.287,11 €
16.079,12 €
12.139,34 €
15.994,53 €
20.544,94 €
22.315,57 €
28.740,89 €
36.324,90 €
28.445,35 €
36.155,73 €
45.256,55 €
11.157,78 €
14.370,44 €
18.162,45 €
14.222,67 €
18.077,86 €
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ID
PRODUCTE
1352
1356
1360
1364
1368
1372
1376

Origen_Destí

1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
origen i destí a BCN ciutat
1 extrem a BCN ciutat
Origen Seu a BCN - 2
extrems a BCN ciutat
Origen Seu a BCN - 2
extrems a BCN ciutat
Origen Seu a BCN - 2
extrems a BCN ciutat
Origen Seu a BCN - 2
extrems a BCN ciutat
Origen Seu a BCN -extrem
1 a BCN ciutat-extrem 2
Origen Seu a BCN -extrem
1 a BCN ciutat-extrem 2
Entrega trànsit Seu
Rellotge
Entrega trànsit Seu
Contractista
Entrega trànsit Seu
Rellotge
Entrega trànsit Seu
Contractista
Entrega trànsit Seu Can
Serra
Entrega trànsit Seu Can
Serra

1380
1384
1388
1392
1396
1400
1404
1408
1412
1416
1420
1424

Tipologia Medi Model EDC's

Cabal
garantit

Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-DWDM_FC-2
Simetric-Fibra_óptica-1
anella
Simetric-Fibra_óptica-1
anella
Simetric-Fibra_óptica-1
anella
Simetric-Fibra_óptica-1
anella
Simetric-Fibra_óptica-1
anella
Simetric-Fibra_óptica-1
anella

8Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
2,5Gbps
8Gbps
8Gbps
8Gbps

Amb línia de
recolzament Redundància
Distància idèntica amb
d'EDC
amb stack
ruta
diversificada.
rang 3
Sí
NO
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí
rang 1
Sí
Sí
rang 2
Sí
Sí
rang 3
Sí
Sí

PREU
UNITARI
MENSUAL
(sense IVA)
22.628,27 €
15.324,45 €
18.537,11 €
22.329,12 €
18.389,34 €
22.244,53 €
26.794,94 €

1Gbps

rang1

Sí

Sí

4.328,89 €

10Gbps

rang1

Sí

Sí

5.028,00 €

1Gbps

rang2

Sí

Sí

3.995,56 €

10Gbps

rang2

Sí

Sí

6.622,27 €

1Gbps

rang3

Sí

Sí

7.497,89 €

10Gbps

rang3

Sí

Sí

9.230,80 €

Simetric-Fibra_óptica-

1Gbps

rang2

-

-

2.550,94 €

Simetric-Fibra_óptica-

1Gbps

rang3

-

-

3.498,95 €

Simetric-Fibra_óptica-

10Gbps

rang2

-

-

3.227,80 €

Simetric-Fibra_óptica-

10Gbps

rang3

-

-

4.365,40 €

Simetric-Fibra_óptica-

1Gbps

rang2

-

-

2.550,94 €

Simetric-Fibra_óptica-

10Gbps

rang3

-

-

4.365,40 €

Segon.- Disposar la despesa pluriennal de 7.207.227,78 €, derivada dels lots 2 i 3
d’aquesta contractació, a càrrec de les següents aplicacions dels exercicis 2014, 2015
i 2016 que figuren en el quadre següent, i reajustar comptablement les aplicacions
pressupostàries aprovades anteriorment, per adequar-les als imports de les ofertes
econòmiques de les empreses proposades com a adjudicatàries, que restaran de la
manera següent, d'acord amb els càlculs formulats per la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius:
Lot
2

3

Aplicació pressupostària
G/20300/926A0/22200
G/20300/491A0/22203
ORGT
TOTAL LOT 2
G/20300/926A0/22203
G/20300/491A0/22203
G/20300/332A0/22203
G/20300/173A0/22203
ORGT
TOTAL LOT 3
TOTALS LOT 2 i 3

Anualitat 2014 Anualitat 2015
111.605,81
183.461,52
0,00
0,00
6.171,53
10.144,98
117.777,33
193.606,50
165.922,06
272.748,76
700.239,61
1.151.078,83
695.430,27
1.143.173,06
41.520,60
68.253,07
471.308,46
774.753,68
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Anualitat 2016 Total biennal
71.855,71
366.923,04
0,00
0,00
3.973,44
20.289,95
387.212,99
75.829,15
106.826,70
545.497,52
450.839,21 2.302.157,65
447.742,79 2.286.346,12
26.732,47
136.506,14
303.445,22 1.549.507,36
6.820.014,79
7.207.227,78
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La disposició de la despesa relativa a l’adjudicació del LOT 1 s’efectuarà un cop es
resolgui el Recurs Especial en Matèria de Contractació presentat davant del Tribunal
Català de Recursos Contractuals.
L’import d’aquesta despesa s’abonarà prèvia presentació de factures mensuals,
d’acord amb els requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
en el Quadre resum de característiques específiques, en el Plec de Prescripcions
Tècniques, i d’acord amb els preus unitaris detallats a l’acord primer de present
Dictamen, i que figuren com a Annexes al contractes formalitzats.
Tercer.- Deixar sense efecte els contractes vigents que tot seguit es relacionen a partir
del dia 21 de maig de 2014, i una vegada formalitzada la nova contractació:
a.- Servei de telefonia mòbil (lot 2 de l'expedient 2006/8783 relatiu al servei de
telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona, prorrogat fins a nova
contractació mitjançant acord 292/13 de la Junta de Govern de 27.6.2013 i
ampliada la despesa del contracte per acord 65/14 de la Junta de Govern de
27.2.2014).
b.- Servei de comunicacions i dades a Internet de la Diputació de Barcelona i
de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), (expedient 2012/1201, prorrogat
per decret 1122/14, de 24.2.2014).
c.- Servei de comunicació de dades de les oficines de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona (expedient 2012/5220, prorrogat per
decret 1124/14, de 24.2.2014).
Quart.- Ampliar en 511.821,19 €, IVA inclòs, la despesa generada per la pròrroga del
contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
(CIF XXXXXXXXX) en data 2 de març de 2006 (lot 1 expedient 2006/8783: Servei de
telefonia fixa), en considerar el període comprès entre l’1 de juny de 2014 i el 30 de
setembre de 2014, ambdós inclosos, amb càrrec als corresponents pressupostos,
segons es detalla a continuació:
Xarxa Corporativa:
511.821,19 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200 de 2014,
prèvia comptabilització de la corresponent reducció sobre l’autorització de la despesa
del lot 1 aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013 (A-35913).
ORGT:
105.369,12 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22200 de 2014.
I amb els preus unitaris (IVA inclòs) següents:

108/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Preus per extensió tradicional
Extensió Analògica
Xarxa Corporativa
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Dependències no integrades Extensió Analògica
Extensió Digital Normal
Extensió Digital Avançada
Sistema KIRK
Extensió Digital Avançada
Preus per extensió migrada
Xarxa Corporativa
Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Dependències no integrades Extensió Estàndard
Extensió Avançada
Sistema DECT
Extensió Avançada
Preus per extensió
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu
Tarifes per consum
Metropolità
Mòbil
Provincial
Interprovincial
Internacional

19,740000
29,940000
38,320000
27,550000
46,680000
59,280000
62,250000

21,550000
41,900000
32,320000
69,430000
71,240000
167,610000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,001732

Cinquè.- Facultar el President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies per a l’adopció dels actes i formalització dels documents derivats del
desenvolupament de la present contractació, incloent els de naturalesa pressupostària,
tals com ampliacions de despesa, disposicions de fons o reajustaments d’anualitats
pressupostàries i comptables, que afectin a qualsevol dels lots de la contractació.
Sisè.- Notificar la present resolució als següents interessats: Consorci LOCALRET,
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU,
VODAFONE ESPAÑA SAU i a l’Organisme de Gestió Tributària
Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de cent cinquanta-quatre mil dos-cents cinquanta-tres
euros amb onze cèntims (154.253,11) € a l'Ajuntament de Martorell a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Martorell presentà en data 3 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un
préstec de 1.132.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.132.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.132.000.00 € amb una subvenció d’import de 154.253,11 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent cinquanta-quatre mil dos-cents cinquanta-tres
euros amb onze cèntims (154.253,11) € a l'Ajuntament de Martorell per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 d'abril
de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import vuitanta-nou mil cinc-cents noranta-quatre euros amb
noranta cèntims (89.594,90) € a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presentà en data 21 de març de 2014 una
sol·licitud d'un préstec de 657.500 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 657.500 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
657.500€ amb una subvenció d’import de 89.594,90 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de vuitanta-nou mil cinc-cents noranta-quatre euros
amb noranta cèntims (89.594,90) € a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 21 de març de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de cinquanta-set mil cinc-cents quatre euros amb
vint-i-cinc cèntims (57.504,25) € a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les
inversions del pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor presentà en data 6 de març de 2014 una
sol·licitud d'un préstec de 422.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 422.000.00 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
422.000 € amb una subvenció d’import de 57.504,25 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cinquanta-set mil cinc-cents quatre euros amb
vint-i-cinc cèntims (57.504,25) € a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
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segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 6 de març de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de cent quaranta-dos mil tres-cents noranta-set euros amb
noranta-set cèntims (142.397,97) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les
inversions del pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 24 de març de 2014 una
sol·licitud d'un préstec de 1.045.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.045.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.045.000€ amb una subvenció d’import de 142.397,97 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent quaranta-dos mil tres-cents noranta-set euros
amb noranta-set cèntims (142.397,97) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 24 de març de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de cent noranta-sis mil noranta-set euros amb
seixanta-vuit cèntims (196.097,68) € a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les
inversions del pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà en data 31 de març de 2014 una
sol·licitud d'un préstec de 1.439.080 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.439.080 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.439.080€ amb una subvenció d’import de 196.097,68 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent noranta-sis mil noranta-set euros amb
seixanta-vuit cèntims (196.097,68) € a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 31 de març de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de cent seixanta mil cent cinquanta-sis euros amb cinc
cèntims (160.156,05) € a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 8 d'abril de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 1.175.319,20 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.175.319,20 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.175.319,20 € amb una subvenció d’import de 160.156,05 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent seixanta mil cent cinquanta-sis euros amb cinc
cèntims (160.156,05) € a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 d'abril de 2014,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Reurb. tram c/Riera fins Ajuntament” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Calella.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data
7/4/2014 per finançar la inversió “Reurb. tram c/Riera fins Ajuntament” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calella
Reurb. tram c/Riera fins Ajuntament
175.000 €
0%
10
7/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent seixanta-quatre mil nou-cents noranta-nou euros
amb noranta-cinc cèntims (164.999,95) € per a finançar l’actuació local

121/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“Vestidors camp futbol i aparcament poble sec” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Cardedeu.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, presentada en
data 17/4/2014 per finançar la inversió “Vestidors camp futbol i aparcament poble sec”
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Ajuntament de Cardedeu
Actuació:
Vestidors camp futbol i aparcament poble sec
Import crèdit:
164.999,95 €
Interès:
0%
Anualitats:
10
Referència:
14/2014
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent seixanta-quatre mil nou-cents
noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació local
“Equipament menjador social i gent gran” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats, a l’Ajuntament de Cardedeu.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, presentada en
data 17/4/2014 per finançar la inversió “Equipament menjador social i gent gran” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardedeu
Equipament menjador social i gent gran
10.000 €
0%
5
13/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de deu mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Millora asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Cardedeu.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, presentada en
data 30/12/2013 per finançar la inversió “Millora asfaltat carrers” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardedeu
Millora asfaltat carrers
175.000 €
0%
10
101/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Exterior Casal Cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Collbató.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Collbató, presentada en data
25/4/2014 per finançar la inversió “Exterior Casal Cultural” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Collbató
Exterior Casal Cultural
175.000 €
0%
10
16/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent quaranta-tres mil (143.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Gelida.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Gelida, presentada en data
14/4/2014 per finançar la inversió “Inversions 2013” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Gelida
Inversions 2013
143.000 €
0%
10
2/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-tres mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Llinars del Vallès,
presentada en data 6/5/2014 per finançar la inversió “Pavimentació carrers” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
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Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Llinars del Vallès
Pavimentació carrers
175.000 €
0%
10
18/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Gespa artificial camp 2 CE Torrent dels L.” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Martorell.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Martorell, presentada en
data 9/4/2014 per finançar la inversió “Gespa artificial camp 2 CE Torrent dels L.” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorell
Gespa artificial camp 2 CE Torrent dels L.
175.000 €
0%
10
10/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-vuit mil cinquanta-quatre (158.054)€ per
a finançar l’actuació local “Expropiació urbanística” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navàs.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Navàs, presentada en data
24/12/2013 per finançar la inversió “Expropiació urbanística” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navàs
Expropiació urbanística
158.054 €
0%
10
99/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta-vuit mil cinquanta-quatre
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Enllumenat Anselm Clavé” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat,
presentada en data 6/5/2014 per finançar la inversió “Enllumenat Anselm Clavé” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Actuació:
Enllumenat Anselm Clavé
Import crèdit:
175.000 €
Interès:
0%
Anualitats:
10
Referència:
19/2014
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb
setanta-quatre cèntims (8.883,74) € per a finançar l’actuació local “Cond. entorn
castell” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
presentada en data 8/5/2014 per finançar la inversió “Cond. entorn castell” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Cond. entorn castell
8.883,74 €
0%
10
22/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb
setanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent set mil quatre-cents sis euros amb noranta-quatre
cèntims (107.406,94) € per a finançar l’actuació local “Eixamp. c/Josep Jové i
adq. zona verda” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
presentada en data 8/5/2014 per finançar la inversió “Eixamp. c/Josep Jové i adq. zona
verda” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Eixamp. c/Josep Jové i adq. zona verda
107.406,94 €
0%
10
21/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent set mil quatre-cents sis euros amb
noranta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer. Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent Conveni,
un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de la Caixa
de crèdit.
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35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil quatre-cents vint-i-nou euros amb nou
cèntims (35.429,09) € per a finançar l’actuació local “Enderroc edifici c/Josep
Jové” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
presentada en data 8/5/2014 per finançar la inversió “Enderroc edifici c/Josep Jové” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Enderroc edifici c/Josep Jové
35.429,09 €
0%
10
20/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-cinc mil quatre-cents vint-i-nou
euros amb nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent quaranta mil (140.000) € per a finançar l’actuació
local “Via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Premià de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada
en data 17/2/2014 per finançar la inversió “Via pública” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
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Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Mar
Via pública
140.000 €
0%
10
1/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local
“Vehicles brigada obres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Premià de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada
en data 17/2/2014 per finançar la inversió “Vehicles brigada obres” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Mar
Vehicles brigada obres
35.000 €
0%
5
9/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Enllumenat públic 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta,
presentada en data 11/11/2013 per finançar la inversió “Enllumenat públic 2013” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Enllumenat públic 2013
175.000 €
0%
10
83/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Expropiació zones verdes” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presentada en data 25/4/2014 per finançar la inversió “Expropiació zones verdes” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Expropiació zones verdes
175.000 €
0%
10
15/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Residència gent gran i centre dia” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
presentada en data 7/5/2014 per finançar la inversió “Residència gent gran i centre
dia” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Residència gent gran i centre dia
175.000 €
0%
10
17/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Urb. marge Anoia i compra terreny” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui,
presentada en data 17/4/2014 per finançar la inversió “Urb. marge Anoia i compra
terreny” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Urb. marge Anoia i compra terreny
175.000 €
0%
10
12/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta mil (170.000) € per a finançar l’actuació
local “Centre d'Entitats” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sentmenat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sentmenat, presentada en
data 5/12/2013 per finançar la inversió “Centre d'Entitats” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Centre d'Entitats
170.000 €
0%
10
98/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Tallers centre innovació Anoia” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
presentada en data 16/4/2014 per finançar la inversió “Tallers centre innovació Anoia” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
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Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Tallers centre innovació Anoia
175.000 €
0%
10
11/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
Intervenció General
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
requeriment formulat per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària
de data 13 de març de 2014, pel qual s’acordà denegar al dit ajuntament
l’atorgament d’un ajut en espècie per a l’elaboració de l’inventari municipal de
bens i drets.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 28 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en
l’elaboració de l’inventari de béns i drets als Ajuntaments de la província de Barcelona,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la
millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu
inventari patrimonial.
El punt 2 de les referides Bases Reguladores establia els requisits per obtenir la
condició de beneficiaris, en els termes següents:
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“2. Requisits per a obtenir la condició de beneficiaris:
Podran sol·licitar l’actuació objecte d’aquesta convocatòria els ajuntaments que
compleixen les següents condicions:
- Que a data 1 de gener de 2013 presenten, segons padró d’habitants, una població
no superior als 5.000 habitants.
- Haver signat el conveni ASGEL a 31 d’octubre de 2013.
- Haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i enviat a Sindicatura de
Comptes abans del 31 d’octubre de 2013.
- Haver liquidat el pressupost de l’exercici 2012 amb els programaris comptables
facilitats pel SAGEL.
- Que no han aprovat, en els darrers 4 anys, l’inventari de béns i drets, d’acord amb
l’article 222 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
- No haver participat i haver estat seleccionat en convocatòries anteriors.
- No disposar actualment del programari de Gestió Patrimonial facilitat per SAGEL i
enllaçat al programari de comptabilitat.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà, quan s’escaigui, en el moment de
presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a
l’article 4.”
En data 13 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie
consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als ajuntaments de la província de
Barcelona (AJG 87/14), declarant exclòs, entre d’altres, l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona, per no haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i/o enviat a
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de 2013.
En data 20 de març de 2014, la Diputació de Barcelona va notificar a l’Ajuntament de
Sant Quintí de Mediona l’esmentat acord de la Junta de Govern de data 13 de març de
2014 (núm. de registre de sortida 14/10517), donant peu de recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, i, alternativament i amb caràcter previ, requeriment davant l’òrgan que ha
dictat la resolució, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Mitjançant escrit de data 7 d’abril de 2014 (núm. de registre general d’entrada de la
Diputació de Barcelona 1400024094, de 8 d’abril), l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona notifica a la Diputació de Barcelona, Servei d’Assistència a la Gestió
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Econòmica Local, la resolució d’Alcaldia, de data 2 d’abril de 2014, per la que es
formula recurs de reposició contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de març de 2014, entenent-se que el recurs s’ha
formulat com a requeriment en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
De l’escrit formulat per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, es desprèn que
l’entitat fonamenta el seu requeriment en que “malgrat que en la sol·licitud de
subvenció de data 9 de novembre de 2013, a I'apartat de Data de tramesa del Compte
General de l'exercici 2012 apareix, per error material, la data 12 de novembre de 2013,
la data de tramesa real és el 12 d'octubre de 2013 i registrada a la Sindicatura el 15
d'octubre de 2013 (s'incorpora document imprès de MUNICAT on així apareix).”
En virtut de l’art. 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
“les sol·licituds dels interessats s’han d’adjuntar als documents i les informacions que
determini la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits estiguin en poder
de qualsevol òrgan de l’Administració actuant, cas en què el sol·licitant es pot acollir al
que estableix el paràgraf f) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
sempre que es faci constar la data i l’òrgan o la dependència en què van ser
presentats o, si s’escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc anys des
de l’acabament del procediment al qual corresponguin”.
La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en data 16 de
desembre de 2013 (núm. de registre general d’entrada de la Diputació de Barcelona
1300070088) adjuntà certificat del Secretari-Interventor relatiu a l’acord d’aprovació per
part de la Junta de Govern de la sol·licitud de l’ajut en espècie, així com escrit del
Secretari-Interventor, fent constar que l’Ajuntament reunia els requisits establerts a les
bases i que la informació lliurada en el marc d’aquesta convocatòria era veraç i
actualitzada.
L’esmentada sol·licitud feia constar a l’apartat quart que la data de retiment del
Compte General de l’exercici 2012 a Sindicatura de Comptes era el 12/11/2013, sense
que l’Ajuntament hagué adjuntat cap document al respecte d’aquesta dada, i tampoc
s’hagi acollit al que estableix el paràgraf f) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (en endavant, Llei 30/1992).
L’òrgan instructor va avaluar les sol·licituds d’ajuts en espècie sobre la base de la
informació presentada pels sol·licitants, i de conformitat amb els criteris de valoració
descrits a les Bases Reguladores, actuant, en tot moment, de bona fe, considerant la
documentació presentada com a veraç i actualitzada. Vol dir-se amb això que l’acord
de la Junta de Govern es va adoptar sobre la base de les dades declarades per
l’Ajuntament, i que va ser aquest qui va incórrer en un error en facilitar-les. La
pretensió de revisió de l’acord de la Junta de Govern troba, per tant, el mateix escull
que, processalment, estableix l’article 110.3 de la Llei 30/1992 (citada), segons el qual
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“els vicis i defectes que facin anul·lable un acte no poden ser al·legats pels qui els
hagin causat.”
Cal esmentar igualment que la revisió de l’acte en el moment actual del procediment
podria comportar un perjudici per als drets de tercers, que han estat beneficiaris
d’aquesta convocatòria, efecte no desitjat pel legislador, atès el contingut de l’article
106 de la Llei 30/1992, en virtut del qual “les facultats de revisió no es poden exercir si,
per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu
exercici és contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.”
Que no obstant l’anterior, es vol fer constar que en el supòsit que l’Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona hagués presentat la informació correcta en temps i forma,
l’avaluació de la seva sol·licitud seria de 9,9 punts, el que representa la posició núm.
30 en l’ordre de la relació dels sol·licitants admesos. Atès que el número màxim de
beneficiaris d’aquesta convocatòria ha estat de 15, tal com posa de manifest
l’esmentat Acord de la Junta de Govern (AJG 87/14), la sol·licitud de l’Ajuntament de
Sant Quintí de Mediona no hauria resultat beneficiària en cap cas.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, es fa necessari desestimar el requeriment
formulat per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en data 8 d’abril de 2014.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el
BOPB de 23 de desembre de 2013. I atès, així mateix, l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant,
cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, proposa al President de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Desestimar el requeriment formulat en data 8 d’abril de 2014 per l’Ajuntament
de Sant Quintí de Mediona contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de març de 2014, pel qual es denega l'atorgament
d'ajut a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per a l'elaboració de l'inventari
municipal, sobre la base dels arguments adduïts a la part expositiva.
Segon.- Comunicar a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona aquesta resolució.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació del
conveni tipus de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals integrants de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local de la província de Barcelona, amb l’objecte de regular els drets i les
obligacions dels ens participants.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dóna suport als
municipis de la província, entre altres àmbits, en el suport a les iniciatives que generin
ocupació, impulsant la visió estratègica com a eina per promoure models territorials
sostenibles i competitius i per fomentar la dinamització de l’activitat econòmica local i
la qualitat de l’ocupació, tot vetllant per la cohesió social.
Atès que els Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, serveis prestats per
les entitats locals, tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de forma
continuada, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu
d'impulsar el desenvolupament econòmic local. En aquest mateix sentit, els
observatoris elaboren productes que permeten augmentar el coneixement que els
agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament
local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques.
Atès que l’actual estructura dels observatoris arrenca l’any 1996 quan per raons
d’interès estratègic es produeix un procés d’agrupació voluntària d’ens locals, tan en
l’àmbit municipal com supramunicipal, per tal de gestionar millor la informació
socioeconòmica del territori i d’aquesta manera sorgeix la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local (en endavant XODEL), actualment coordinada i
dinamitzada per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.
Atès que la XODEL és un espai on es facilita l’accés a informació socioeconòmica
restringida, la participació en espais de reflexió i debat (jornades, seminaris, tallers
d'intercanvi d'experiències, tallers de formació, grups de treball, etc.), l'elaboració
d’eines i metodologies d'anàlisi socioeconòmica i l’intercanvi regular d’experiències i
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bones pràctiques amb tots els Observatoris del Desenvolupament Econòmic de la
província integrants de la Xarxa.
Atès que l’any 2006, es va aprovar un conveni tipus per tal de poder posar a l’abast
dels Observatoris les dades estadístiques de la Seguretat Social (empreses i
treballadors), com a instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Per
això es va posar a disposició dels ens locals integrants de la XODEL l’aplicatiu de
dades estadístiques de la Seguretat Social, INSS-SITDEL, elaborat per la Diputació de
Barcelona i facilitades pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local ha
informat favorablement la conveniència d’aprovar un conveni tipus per tal
d’homogeneïtzar i regular els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels
ens locals que formen part de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local (XODEL).
Vista la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 108 i següents que
regulen els convenis de col·laboració i vist el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència per aprovar els convenis tipus referits a una pluralitat de
destinataris, tal com consta en l’apartat 3.4.i.2) de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent:
ACORD
Aprovar el conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i els ens locals integrants de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local de la província de Barcelona, per regular els drets i les obligacions derivades de
la seva participació, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’”ENTITAT...”, EN EL MARC DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

LA

XARXA

D’OBSERVATORIS

DEL

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, en qualitat
de Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de competències i
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de data 11 de
desembre de 2013 (BOPB de 23 de desembre de 2013), i assistit per la Secretària
delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació (núm. 12577/13) de data 16 de desembre de 2013, i publicat al
BOPB de 20 de gener de 2014.
“ENTITAT”, representat/da per el/la XXXXX, Sr/a. XXXXX i assistit/da per ell/a secretari/a
XXXXX.
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.
I. Que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dóna suport als municipis
de la província, entre altres àmbits, en el suport a les iniciatives que generin ocupació,
impulsant la visió estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i
competitius i per fomentar la dinamització de l’activitat econòmica local i la qualitat de
l’ocupació, tot vetllant per la cohesió social.
II. Que els Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local , serveis prestats per les
entitats locals, tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de forma
continuada, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu
d'impulsar el desenvolupament econòmic local. En aquest mateix sentit, els observatoris
elaboren productes que permeten augmentar el coneixement que els agents tenen sobre el
mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la
planificació de les polítiques públiques.
III. Que l’actual estructura dels Observatoris arrenca l’any 1996 quan per raons d’interès
estratègic es produeix un procés d’agrupació voluntària d’ens locals, tan en l’àmbit municipal
com supramunicipal, per tal de gestionar millor la informació socioeconòmica del territori i
d’aquesta manera sorgeix la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local
(en endavant XODEL), actualment coordinada i dinamitzada per l'Oficina Tècnica
d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.
IV. Que la XODEL és un espai on es facilita l’accés a informació socioeconòmica restringida,
la participació en espais de reflexió i debat (jornades, seminaris, tallers d'intercanvi
d'experiències, tallers de formació, grups de treball, etc.), l'elaboració d’eines i metodologies
d'anàlisi socioeconòmica i l’intercanvi regular d’experiències i bones pràctiques amb tots els
Observatoris del Desenvolupament Econòmic de la província integrants de la Xarxa.
V. Que l’any 2006, es va aprovar un conveni tipus per tal de poder posar a l’abast de dels
Observatoris les dades estadístiques de la Seguretat Social (empreses i treballadors), com a
instrument per facilitar l’anàlisi socioeconòmica del territori. Per això es va posar a disposició
dels ens locals integrants de la XODEL l’aplicatiu de dades estadístiques de la Seguretat
Social, INSS-SITDEL, elaborat per la Diputació de Barcelona i facilitades pel Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
VI. Que l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha informat
favorablement la conveniència d’aprovar un conveni tipus per tal d’homogeneïtzar i regular
els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i dels ens locals que formen part de
la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
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VII. Que el conveni-tipus va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en data......................., i la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de........
PACTES
Primer.- OBJECTE:
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de
l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, i «L’ENTITAT» per a la participació i desenvolupament
d’accions dins de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local destinades
a millorar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat
econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques
públiques.
Segon.- MEMBRES
Amb la signatura d’aquest conveni «L’ENTITAT» es considerarà automàticament membre
de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local.
Tercer.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS:
«L’ENTITAT» haurà de complir les següents obligacions derivades de la seva pertinença a
la XODEL:
Primer.- Assistir a les reunions organitzades en el marc de la XODEL.
Segon.- Participar activament en les activitats desenvolupades per la XODEL.
Tercer.- Complir les decisions que es prenguin en el sí de la XODEL.
Quart.- Realitzar productes i serveis permanents i de qualitat on s’analitzi adequadament la
informació socioeconòmica del territori.
Cinquè.- Adequar els productes i serveis a les metodologies i criteris consensuats per la
XODEL.
Sisè.- Facilitar a la XODEL la informació que s’estipuli en relació a les actuacions
efectuades per l’entitat.
Setè.- Garantir la visualització de la XODEL en les actuacions que desenvolupi l’entitat en
l’àmbit de treball de la Xarxa.
Quart.- DRETS DE LES ENTITATS
«L’ENTITAT» gaudirà dels següents drets que ofereix la XODEL als seus membres:
Primer.- Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona i de la resta de
membres de la XODEL.
Segon.- Tenir accés a la documentació generada en el marc de la XODEL.
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Tercer.- Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la XODEL.
Quart.- Tenir accés a la informació restringida que en cada moment la Diputació de
Barcelona posi a disposició de la XODEL.
Cinquè.- Ser membre de la Comunitat virtual i/o qualsevol altre entorn virtual que la
Diputació de Barcelona posi a disposició de la XODEL.
Sisè.- Fer constar la seva col·laboració en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, en relació a les actuacions que desenvolupi la XODEL.
Setè.- Participar en les convocatòries específiques de finançament que realitzi la Diputació
de Barcelona en l’àmbit de treball de la XODEL sempre i quan l’entitat compleixi els requisits
demanats en cada convocatòria.
Cinquè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i per temps indefinit, en tant no es
doni qualsevol de les condicions previstes al pacte sisè.
Sisè.- CAUSES D’EXTINCIÓ O RESOLUCIÓ DEL CONVENI:
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

per la realització del seu objecte.
per mutu acord de les parts.
per incompliment de les obligacions establertes en el punt tercer.
per denúncia d’alguna de les parts.
per la impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni.
les demés que legalment procedeixin.

La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d’un incompliment, haurà de
posar-ho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de
la resolució.
Setè.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, pel
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a
l’objecte del conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
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Vuitè.- JURISDICCIÓ COMPETENT:
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes les seves condicions, se sotmetrà a
coneixement de la jurisdicció del contenciós administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb
expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.”

Gerència de Serveis de Turisme
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament d’un ajut econòmic, per import de dos-cents set mil set-cents
vuitanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (207.781,95) €, al Consell Comarcal
del Berguedà per sufragar l’activitat identificada com “Parc de pesca a la Vall de
Pedret” (codi XGL14/X/101397), en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.

156/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat
12.2.e) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de
desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de desembre
de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis
específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
XXXXXXXXX
Parc de pesca a la Vall de Pedret
14/X/101397
207.781,95 €
2013
207.781,95 €
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, l’Excm. Sr.
Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,

157/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de Presidència de la
Corporació de data 16 de desembre de 2013 (núm. 12577/13), publicat en el BOPB de data
20 de gener de 2014.
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, representat per <òrgan de govern competent>,
<nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.

V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d’equipaments i
infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-se el seu funcionament i disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. El Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
NIF
XXXXXXXXX
Actuació
Parc de pesca a la Vall de Pedret
Codi XGL
14/X/101397
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Àmbit de concertació

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
207.781,95 €
2013
2014
207.781,95 €
2015
2016
2017
G/30201/432A1/76540

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
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3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
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destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1.

1.2.

Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
- El Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i la resta de la normativa concordant
relativa a l’assistència i la cooperació local.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament de
desenvolupament, així com l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i
publicada al BOPB el 15 de gener de 2009.
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Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents set mil set-cents vuitanta-un
euros amb noranta-cinc cèntims (207.781,95) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30201/432A1/76540, del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, el tancament i la
liquidació del fons de prestació destinat al suport dels serveis socials d’atenció
domiciliària (any 2012) i del fons de prestació per al suport dels serveis socials
bàsics (any 2012), en el marc del règim de concertació de l’àmbit de suport als
serveis i activitats del Pla de Concertació.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Pels respectius acords de la Junta de Govern, de data 28 de març de 2012 (BOPB de
16 d’abril de 2012), es varen aprovar les resolucions de les accions de suport
econòmic consistents en fons de prestació de suport als serveis socials d’atenció
domiciliària, i de suport als serveis socials bàsics, any 2012, en el marc de l’àmbit de
suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat.
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Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 15 de gener de
2013, es va aprovar una pròrroga general de justificació, fins el 30 de juny de 2013,
d’aquests fons de prestació.
Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions:
-

Reduccions per manca de justificació i per renúncia total i/o parcial.
Revocacions per manca de justificació i per no acceptació de l’ajut

Vist que no cal fer operacions comptables per les revocacions i reduccions,
esmentades anteriorment, atès que els saldos corresponents no s’han incorporat al
pressupost de la Corporació de l’any 2014.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2.d) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 ( publicada al BOPB de 23 de desembre
de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el tancament i liquidació del fons de prestació per al suport als
serveis socials d’atenció domiciliària–Any 2012 (SAD) i del fons de prestació per al
suport dels serveis socials bàsics–Any 2012 (SSB), per a l’atorgament d’ajuts
econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació.
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts consistents en fos de prestació de
serveis socials bàsics (SSB) i fons de prestació de serveis d’atenció domiciliària (SAD),
que s’indiquen a continuació, concedits pels respectius acords de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, per manca de justificació o
per no acceptació:
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NIF

Codi
XBMQ

Aj. La Quar

XXXXXXXX

12Y79864

60101

Aj. Sagàs

XXXXXXXX

12Y79854

2012/2203

60101

Aj. Santa Maria de
Merlès

XXXXXXXX

12Y79798

2012/2203

60101

Aj. Montclar

XXXXXXXX

12Y79905

2012/2202

60101

Aj. Orpí

XXXXXXXX

12Y80029

2012/2202

60101

Aj. La Quar

XXXXXXXX

12Y80262

2012/2202

60101

Aj. Sagàs

XXXXXXXX

12Y80237

2012/2202

60101

Aj. Santa Maria de
Merlès

XXXXXXXX

12Y80150

2012/2202

60101

Aj. Montclar

XXXXXXXX

12Y80084

Nº Exped.

Orgànic

2012/2203

60101

2012/2203

Ens local

Descripció
Fons prestació
finançament SSB
Fons prestació
finançament SSB
Fons prestació
finançament SSB
Fons prestació
finançament SSB
Fons prestació
finançament SAD
Fons prestació
finançament SAD
Fons prestació
finançament SAD
Fons prestació
finançament SAD
Fons prestació
finançament SAD
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Import
aprovat

Import a
retornar
de
bestreta

Import
baixa
reducció

Nº docum.

Posició

Aplicació
Pressupostària

600,00 €

1203000784

152

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000784

162

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000784

216

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000784

111

60101/231A0/46250

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000782

136

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000782

157

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000782

167

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000782

222

60101/231A0/46250

0,00 €

600,00 €

600,00 €

1203000782

116

60101/231A0/46250

600,00 €

600,00 €

Motiu
No
acceptació
No
acceptació
No
acceptació
Manca
justificació
No
acceptació
No
acceptació
No
acceptació
No
acceptació
Manca
justificació

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per
revocació, dels següents imports:
Ens local
Aj. Montclar

NIF
Import a reintegrar
XXXXXXXXX
1.200 €

Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció,
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona
XXXXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació.
Quart.- Reduir l’import dels ajuts, que s’indiquen a continuació, consistents en fos de
prestació de serveis socials bàsics (SSB) i fons de prestació de serveis d’atenció
domiciliària (SAD), que s’indiquen a continuació, concedits pels respectius acords de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, per
manca de justificació i per renúncia total i/o parcial:
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Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Nº Exped.

Orgànic

2012/2203

60101

Aj. Sant Jaime
de Frontanyà

XXXXXXXX 12Y79830

2012/2202

60101

Aj. Bellprat

XXXXXXXX 12Y80263

2012/2202

60101

Aj. Granera

XXXXXXXX 12Y80386

2012/2202

60101

Aj. Santa Maria
de Miralles

XXXXXXXX 12Y80148

2012/2202

60101

Aj. Argençola

XXXXXXXX 12Y80278

2012/2202

60101

Aj. Gallifa

XXXXXXXX 12Y80085

2012/2202

60101

Aj. Marganell

XXXXXXXX 12Y80160

2012/2202

60101

Aj. Gisclareny

XXXXXXXX 12Y80078

Descripció
Fons prestació
finançament
SSB
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
Fons prestació
finançament
SAD
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Import
aprovat

Import a
retornar de
bestreta

Import
baixa
reducció

Posició

Aplicació
Pressupostària

600,00 € 1203000784

186

60101/231A0/46250

92,25 €

92,25 €

Renúncia
parcial

600,00 € 1203000962

1

60101/231A0/46250

405,36 €

405,36 €

Manca de
justificació

600,00 € 1203000782

86

60101/231A0/46250

307,95 €

307,95 €

Renúncia
parcial

600,00 € 1203000782

224

60101/231A0/46250

70,77 €

70,77 €

Renúncia
parcial

600,00 € 1203000782

7

60101/231A0/46250

327,40 €

327,40 €

Renúncia
parcial

600,00 € 1203000782

78

60101/231A0/46250

318,17 €

318,17 €

Renúncia
parcial

654,84 € 1203000782

212

60101/231A0/46250

279,54 €

279,54 €

Manca de
justificació

600,00 € 1203000782

84

60101/231A0/46250

600,00 €

600,00 €

Renúncia
total

Nº docum.

Motiu

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Cinquè.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per
manca de justificació renúncia total i/o parcial, dels següents imports:
Ens local

NIF

Aj. Sant Jaime de Frontanyà
Aj. Bellprat
Aj. Granera
Aj. Santa Maria de Miralles
Aj. Argençola
Aj. Gallifa
Aj. Marganell
Aj. Gisclareny

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import a
reintegrar
92,25 €
405,36 €
307,95 €
70,77 €
327,40 €
318,17 €
279,54 €
600,00 €

Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció,
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona
XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació
Sisè.- Notificar, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del R. C. R.,
en resolució de l’expedient núm. 2013/9916.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 04/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. R. C. i R. de data 28 de novembre de 2013 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol, tipus S-320, a
la carretera BV-2117 al PK XXXX, marge dret, tram urbà i denegació d’autorització
d’obres d’instal·lació d'un rètol, tipus S-320, a la carretera BV-2117 al PK XXXX, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm.
2013/9916).
En data 18/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R. C. i R. en data 28 de novembre de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents i 168 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització
d’instal·lació de rètol, tipus S-320 de la ctra. BV-2117, PK XXXX que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- La part més pròxima del rètol es situarà a no menys de 1 m de l’aresta exterior de la
calçada.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
169/181

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R. C. i R. en data 28 de novembre de 2013 i
d’acord amb el que disposa l’article 42 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Tex Refós de la Llei de carreteres, s’informa desfavorablement
sobre l'atorgament de l'autorització per a la instal·lació d’un rètol, tipus S-320 a
la ctra. BV-2117, PK XXXX pels motius que s'expressen a continuació:
- No son autoritzables rètols de pre-avís d’aquesta tipología en sòl no urbà.”
L’article 42 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Tex Refós
de la Llei de carreteres disposa el següent:
“Article 42
Publicitat i rètols informatius i indicatius
42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta
prohibició no dóna dret a indemnització.
42.2 Les prohibicions que estableix l'apartat 1 no són aplicables en els casos
següents:
a) Als trams urbans de carreteres amb una calçada única per a ambdós sentits de
circulació.
b) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima
permesa sigui inferior a vuitanta quilòmetres per hora.
c) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima
permesa sigui inferior a noranta quilòmetres per hora dels municipis de Badalona,
Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà,
l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de
Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.
42.3 Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es consideren publicitat els rètols
informatius, ni els rètols o les instal·lacions similars indicatius d'establiments mercantils
o industrials, sempre que se situïn en el mateix edifici o en la seva immediata
proximitat i no incloguin cap tipus d'informació addicional.
42.4 Són rètols informatius:
a) Els senyals de servei.
b) Els que assenyalen indrets, centres o activitats d'atracció o interès turístics o
culturals.
c) Els que exigeix la normativa internacional.
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42.5 La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols
informatius i de llurs elements funcionals s'han d'ajustar als criteris que estableix la
Generalitat, d'acord amb la normativa general aplicable a aquesta matèria.
42.6 Sens perjudici de la normativa general aplicable en la matèria, els indicadors de
senyalització de la circulació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, en
català. La toponímia hi ha de figurar en català o en aranès, d'acord amb la normativa
de la Generalitat de Catalunya.
42.7 Els rètols a què fa referència l'apartat 3 requereixen l'autorització prèvia del
departament competent en matèria de carreteres.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
R. C. i R. en relació amb l’expedient número 2013/9916.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a R. C. i R., autorització d’obres
d’instal·lació d'un rètol, tipus S-320, a la carretera BV-2117 al PK XXXX, marge dret,
tram urbà, que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals
i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
del present acord.
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Tercer.- Denegar, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació d'un rètol, tipus
S-320, a la carretera BV-2117 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2013/9916).
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Sisè.- Notificar la present resolució al Sr. R. C. i R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de
l’expedient núm. 2014/964.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 29/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU de data
28 de gener de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera
BV-1432, ambdós marges, les obres següents:
•

Urbanització a la rotonda del Nus C-17 amb la BV-1432, del PK 0+582 al
1+080, tram no urbà, al terme municipal de Granollers.

•

Urbanització a la rotonda del Nus C-17 amb la BV-1432, del PK 1+080 al
1+450, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt.

En data 27/03/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
en data 28 de gener de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
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- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat dels talussos i de tots els elements de la
carretera BV-1432 afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que,
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de
perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li haurà d’anar
protegit de possibles impactes dels vehicles que accidentalment pugin sortir de
calçada.
- No es preveuran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la
carretera BV-1432, només es podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes
xarxes que s’hauran de preveure perpendiculars al eix de la carretera. Els
paral·lelismes hauran d’anar fora de la zona de domini públic de la carretera.
- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial d’aigües,
de la rotonda i vials adjacent. Els embornals que siguin necessaris hauran de ser de
reixa amb bústia. La cuneta de guarda no aportarà terres al sistema de drenatge de
la carretera.
- No es permetrà que des de altres accessos i terrenys adjacents arribin aigües a la
calçada de la carretera BV-1432.
- L’ interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada,
com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona
central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquest elements
vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran perillosos en cas
que accidentalment un vehicle impacti contra ells. En cap cas, s’ instal·larà cap
element que resulti perillós per a una eventual sortida de calçada dels vehicles que
circulin per la carretera BV-1432.
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- S’hauran de preveure passos de serveis amb quatre tubs de p.v.c de 20 centímetres
de diàmetre, formigonats i amb les corresponents arquetes, del centre de les
rotondes fins dos marges de la carretera.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
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provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU en relació amb l’expedient
número 2014/964.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, autorització per a realitzar, a la carretera BV-1432, ambdós marges,
les obres següents:
•

Urbanització a la rotonda del Nus C-17 amb la BV-1432, del PK 0+582 al
1+080, tram no urbà, al terme municipal de Granollers.

•

Urbanització a la rotonda del Nus C-17 amb la BV-1432, del PK 1+080 al
1+450, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt.

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer dels Vergós,
36-42, amb indicació dels recursos procedents.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
J. L. H., en resolució de l’expedient núm. 2014/2417.- La Junta, de conformitat amb
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la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 19/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació
Barcelona, un escrit de la Sra. J. L. H. de data 16 de març de 2014 en el qual
sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres en la zona d'influència
carreteres, a la carretera BV-4025 del PK XXXX al PK XXXX, marge dret, tram
urbà, al terme municipal de Fígols (expedient núm. 2014/2417).

de
es
de
no

En data 01/04/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. J. L. H. en data 16 de març de 2014 i d’acord
amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
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indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la Sra.
J. L. H. en relació amb l’expedient número 2014/2417.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. J. L. H., autorització de tala
d'arbres en la zona d'influència de carreteres, a la carretera BV-4025 del PK XXXX al
PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fígols (expedient núm.
2014/2417), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. J. L. H., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’expedient de contractació, mitjançant concessió administrativa, per a la gestió
dels equipaments de l’Escola de Natura de les Codines i el campament juvenil de
la Devesa de les Codines, propietat de la Diputació de Barcelona i ubicats al parc
del Castell de Montesquiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
gestiona els equipaments de l’Escola de Natura de les Codines i el campament juvenil
de la Devesa de les Codines, ubicats en finques de la seva propietat dins del parc del
Castell de Montesquiu.
Atès que el Pla especial de protecció del Parc del Castell de Montesquiu inclou la
determinació d’un conjunt d’equipaments, per tal de contribuir als objectius de
promoció i ordenació de l’ús social que el mateix pla estableix. Dos d’aquests
equipaments són l’escola de natura de Les Codines i el campament juvenil La Devesa
de les Codines, ubicats a l’antiga masia de Les Codines i al seu entorn, al terme
municipal de Montesquiu, pels quals es preveu un ús educatiu, vinculat al
desenvolupament de programes d’educació ambiental i lleure.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal propi que pugui
ser destinat a garantir el funcionament d’aquests equipaments, es planteja la proposta
de continuar gestionant-lo a través d’un contracte de gestió de servei públic sota la
modalitat de concessió administrativa.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport
Jurídic han redactat la Memòria el Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació.
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Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris
d’adjudicació.
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.b) de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a
la Junta de Govern, per delegació del Ple, adopti següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals consistent en el contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de
concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments de l’Escola de Natura de les
Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines, propietat de la Diputació
de Barcelona i ubicats al parc del Castell de Montesquiu.
Segon.- Aprovar el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.
Tercer.- Procedir a la seva contractació mitjançant un procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 25 minuts.
Vist i Plau
El President,
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