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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 17 de desembre de 2015, a les 11 hores i 25 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 de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb
l’assistència del vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU),
vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta,
senyora Meritxell Budó i Pla CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU),
senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora
Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i
Colomer(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i
Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i
Oliveras (Entesa), i senyor Miquel Ángel Ibáñez Giner (C’s).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
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, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio
(ERC-AM) i els diputats senyors Valentí Junyent i Torras (CiU), Manuel Reyes López
(PP) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, 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 26 de novembre de 2015

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, pel delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 147-E, que estima parcialment la
pretensió del funcionari C.V.C., en relació amb la sol·licitud d’extensió dels
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efectes de la sentència número 236/13, de data 13 de setembre, dictada per
l’esmentat Jutjat, en referència a les quanties que corresponen, en matèria de
retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però no
respecte a les retribucions bàsiques (sou base i antiguitat).
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 148-E, que estima parcialment la
pretensió del funcionari J.F.F., en relació amb la sol·licitud d’extensió dels
efectes de la sentència número 236/13, de data 13 de setembre, dictada per
l’esmentat Jutjat, en referència a les quanties que corresponen, en matèria de
retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però no
respecte a les retribucions bàsiques (sou i antiguitat).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 14 de Barcelona, en el procediment abreujat 549/2014-AA
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor M.G.R,
contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 d’octubre de 2014,
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
l’actor pels danys i perjudicis derivats d’un accident ocorregut el dia 20 de juliol
de 2013, a la carretera que va a l’embassament de Vallforners, quan va topar
amb la barrera que tanca l’esmentada via.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10197/15, de data 10 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 321/2015-D, procediment abreujat, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, interposat pel senyor M.J.C.
contra el Decret de data 14 de juliol de 2015, contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts
amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 30 de novembre de 2014,
mentre circulava per la carretera BV-510, a causa del despreniment d’unes
pedres del marge dret de la calçada.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10680/15, de data 23 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 346/2015-V, procediment abreujat, interposat pel
senyor J.I.G.R., contra la resolució de data 13 de juliol de 2015 del president
delegat, en funcions, de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
pel qual s’imposen al recurrent, funcionari de la Diputació, un total de cinc
sancions per la comissió de diferents faltes.

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10936/15 de data 25 de
novembre, pel qual s’acorda interposar, com a part demandant, un recurs
contenciós administratiu contra l’Acord de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, de data 17 de setembre de 2015, en virtut del qual es
requereix la Corporació, com a titular de la instal·lació de producció d’energia
fotovoltaica ubicada al Pavelló Nord del recinte de Mundet, per al reintegrament
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de les quantitats liquidades i indegudament percebudes, en concepte de prima
equivalent o retribució específica, des del mes de novembre de l’any 2009.
9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10964/15, de data 25 de
novembre, pel qual s’acorda interposar, com a part demandant, un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem, contra la desestimació
presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
Diputació de Barcelona davant el Consell de Ministres, per import de 144.104,83
euros, satisfets en concepte de l’impost sobre vendes minoristes de determinats
hidrocarburs, durant els exercicis econòmics 2004 a 2010, i que el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea ha declarat contrari al Dret de la Unió Europea.

Direcció de Relacions Internacionals
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’extinció del
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al
projecte “Impuls del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica Llatina,
i recolzament a l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea –
Amèrica Llatina”, i liquidació de les obligacions de les parts.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de modificació i pròrroga del conveni formalitzat en data 4 de
desembre de 2013 i la seva addenda de desenvolupament, formalitzada en data
23 de desembre de 2014, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona per establir el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions
d’utilitat pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella.

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar per
finalitzats els treballs d’elaboració del Pla de Mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019 i donar trasllat de la proposta formulada als Grups polítics
de la Corporació, per tal que puguin fer les observacions i els suggeriments que
estimin pertinents en vista a l’elaboració i aprovació del text definitiu del Pla.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i
el seu règim regulador.

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre els
requeriments presentats pels Ajuntaments de Font-rubí i de Montornès del Vallès
a la revocació d’uns ajuts adoptada en el marc de la liquidació definitiva dels
ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins el 31 de març de 2015.
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Servei de Contractació
15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU, amb NIF A-62690953, per compliment defectuós de les
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària.

Subdirecció d’Edificació
16.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”
(P14UI1578), mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de licitació
de 6.181.301,39 € (sis milions cent vuitanta-un mil tres-cents un euros amb
trenta-nou cèntims), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import
d’1.298.073,29€ (un milió dos-cents noranta-vuit mil setanta-tres euros amb vinti-nou cèntims), resulta per un pressupost total de 7.479.374,68 € (set milions
quatre-cents setanta-nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb seixanta-vuit
cèntims), IVA inclòs.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
17.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, el reajustament comptable
del LOT 1 “Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent“ del
contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis
de Telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l’any 2015, per tal d’adequar la despesa a favor de VODAFONE
ESPAÑA SAU, a la finalització del procés de migració.

Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
18.

DICTAMEN.- Pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus d’interès a
subvenir durant l’exercici 2016, el tipus d’interès d’actualització, l’actualització del
tipus d’interès bancari, així com la subvenció màxima per municipi dins del
Programa de Crèdit Local.

19.

AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 15.022,84 € (quinze mil vint-i-dos euros
amb vuitanta-quatre cèntims), a l'Ajuntament d’Aiguafreda, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.

20.

ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 29.109,23 € (vint-i-nou mil cent nou euros
amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.
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21.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 28.907,51 € (vint-i-vuit mil nou-cents set
euros amb cinquanta-un cèntims), per a l'Ajuntament de Cardedeu, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.

22.

LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 4.721,46 € (quatre mil setcents vint-i-un euros amb quaranta-sis cèntims), a l'Ajuntament de la Roca del
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar
les inversions del pressupost 2015.

23.

SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 17.049,61 € (disset mil quaranta-nou euros
amb seixanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.

24.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 307.685,95 € (tres-cents
set mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.

25.

SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 32.648,23 € (trenta-dos mil
sis-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2015.

26.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 50.250 € (cinquanta mil dos-cents
cinquanta euros), a l'Ajuntament de Taradell, a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.

27.

VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 57.152,79 € (cinquanta-set mil cent
cinquanta-dos euros amb setanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Vallirana, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.

28.

VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 13.552,99 € (tretze mil cinccents cinquanta-dos euros amb noranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova
del Camí, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2015.
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Caixa de Crèdit
29.

BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 97.635,30 € (noranta-set mil sis-cents
trenta-cinc euros amb trenta cèntims), per a finançar l’actuació local “Casa
Torrents i camí Pla Vilamajor”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

30.

BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.923,29 € (vint mil nou-cents vint-itres euros amb vint-i-nou cèntims), per a finançar l’actuació local “Vehicle
vigilants locals”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

31.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 161.500 € (cent seixanta-un mil cinccents euros), per a finançar l’actuació local “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

32.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000 (sis mil euros), per a finançar
l’actuació local “Fons bibliogràfic biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.

33.

LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil
euros), per a finançar l’actuació local “Solar accés escola Els Vinyals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

34.

LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Urb. Can Vilardebó, s. III i
IV”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

35.

SAGÀS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros),
per a finançar l’actuació local “Pavimentació camins”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.

36.

SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 EUR (cent
setanta-cinc mil euros) per a finançar l’actuació local “Inversions 2015” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

37.

VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros),
per a finançar l’actuació local “Vorera parcel·les municipals”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
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38.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa acceptar la renúncia d’un Crèdit de
Caixa d’import 10.000,00 EUR (deu mil euros), per a finançar l’actuació local
“Equipament menjador social i gent gran”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.

39.

CASTELLCIR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil
euros), per a finançar l’actuació local ““Enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.

40.

OLIVELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 7.120,66 € (set mil cent vint
euros amb seixanta-sis cèntims), per a finançar l’actuació local ““Compra béns
mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
41.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2015/6502.

42.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2015/6577.

43.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/6999.

44.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/7591.

45.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
J.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/7671.

46.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, en resolució de l’expedient núm.
2015/7979.

47.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Cecilia de Voltregà, en resolució de l’expedient núm.
2015/8059.

48.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sobremunt, en resolució de l’expedient núm. 2015/8232.

49.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
J.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2015/8511
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50.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a
favor de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en resolució de l’expedient núm.
2015/4824.

51.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a
favor del senyor M.LL.L, en resolució de l’expedient núm. 2015/6406.

52.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a
favor de la Fundació Real Monasterio de Santa Isabel, en resolució de
l’expedient núm. 2015/7780.

Convenis de col·laboració
53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació
d’un conveni específic, formalitzat amb l’Ajuntament de Manresa, als efectes de
l’actuació 14/X/110781 “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accès a l’estació de RENFE T.M. Manresa”, en el marc de les
instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

54.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació
d’un conveni específic, formalitzat amb l’Ajuntament de Tordera, als efectes de
l’actuació 14/X/113116 “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Agora Parc
des de la carretera BV-5122, Pk. 3,000 T.M. Tordera”, en el marc de les
instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga, fins al 31 de desembre de 2016, del conveni de col·laboració
formalitzar en data 27 d’abril de 2012, amb el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, que té per objecte la formació de tècnics en
matèria de mobilitat 2012-2015.

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
Conveni de col·laboració
56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni específic de col·laboració, a formalitzar amb el Consell Comarcal del
Berguedà i l‘Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a la gestió de les
visites guiades a diversos monuments de la comarca del Berguedà.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència
(convocatòria), aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions
en règim de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil,
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin fer estades
als equipaments pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2016, per un
import de 40.000 € (quaranta mil euros).
8

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència
(convocatòria), aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions
forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora dels
habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i per a
les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de la
província de Barcelona, any 2016, per un import de 335.390 € (tres-cents trentacinc mil tres-cents noranta euros).

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini d’execució i justificació de les actuacions relatives al
conveni de col·laboració formalitzat amb la Fundació la Caixa per al
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits
gestionats per la Diputació de Barcelona.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del Programa Anual 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia per a la realització dels Projectes de Recuperació
i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.

61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
110.000 € (cent deu mil euros).

62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per
import de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 400.000 € (quatre-cents
mil euros).

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
185.000 € (cent vuitanta-cinc mil euros).
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65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització
de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 140.000 € (cent
quaranta mil euros).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
revocació parcial dels imports de determinats recursos, i de la liquidació
provisional i tancament dels fons de prestació Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el marc de la
convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del
Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Gerència de Serveis de Turisme
67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi
de destinació de l’actuació 13/X/98043 “Millora integral i dinamització turística de
les Coves de Salnitre” en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre per al curs escolar 2015-16.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
69.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga, per a l’any 2016, del conveni subscrit amb la Fundació Catalana de
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i
del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i
adolescents en situació de pobresa, per un import de 120.000 € (cent vint mil
euros).

70.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga, per a l’any 2016, del conveni subscrit amb la Fundació Pere Tarrés, per
a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a
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la infància i l’adolescència en situació de risc social, per un import de 120.000 €
(cent vint mil euros).
71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni, per a l’any 2016, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació
en deute de l’habitatge (SIDH), per un import de 356.100 € (tres-cents cinquantasis mil cent euros).

72.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació provisional del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar
social”, en el marc del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, aprovació inicial de la revocació total i parcial dels ajuts econòmics i
concessió tràmit d’audiència.

73.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
modificació de les bases de participació al Programa d’Arranjament d’habitatges
per a les persones grans de la província de Barcelona, aprovació del Text Refós
de les bases d’arranjament i publicació en el BOPB del Text Refós.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2015.Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2015, es pregunta si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
2.- Dictamen pel qual es proposa, pel delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
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quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref.
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
Primer. DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes públics que s’identifiquen a continuació:
A) EPE
1.- Agència Catalana de Turisme (NIF S0800470G)
Primer.- Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la
Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el
Consell de Direcció de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la Corporació i què
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poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts de
l’Entitat, aprovats pel D 192/2009, de 9 de desembre.
Les persones designades son:
1. Titular: Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté, Diputat Delegat de Turisme
S.1 Suplent: Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch, Diputat Adjunt de Turisme
Segon.- Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la
Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el
Consell General de Participació de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la
Corporació i què poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels
Estatuts de l’Entitat.
Les persones designades son:
1. Titular: Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté, Diputat Delegat de Turisme
S.1 Suplent: Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch, Diputat Adjunt de Turisme
B) ASSOCIACIONS i XARXES
1.- Associació Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (NIF G64935851)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona, com a vocal en l’Assemblea General de l’Associació Clúster
d’Eficiència Energètica de Catalunya, les quals poden tenir o no la condició de
Diputat/da d’acord amb l’art. 19 dels estatuts de l’Associació.
Les persones designades son:
1. Titular : Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
S.1 Suplent: Sra. Imma Pruna González
2.- Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta”
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona com a vocals en l’Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta, com
a vocal en l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de
Diputat/da d’acord amb l’article 9 dels Estatuts de l’Associació.
Les persones designades son:
1. Titular : Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
S.1 Suplent: Sr. Salvador Fuentes Bayó
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3.- Associació de Propietaris Forestals “Serra de Bellmunt - Collsacabra
(NIF G 63951354)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’ Associació de Propietaris Forestals “Serra de Bellmunt Collsacabra com a vocal en l’Assemblea General, d’acord amb els estatuts
reguladors de l’ens, que poden tenir o no la condició de Diputat/da, Associació a la
qual la Diputació de Barcelona es va adherir com a soci per acord del Ple de
31.3.2011.
Les persones designades son:
1. Titular : Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
S.1 Suplent: Sr. Cristòfol Jordà Sanuy
4.- Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor (NIF G60194511)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’ Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor com a
vocal en l’Assemblea General, d’acord amb els estatuts reguladors de l’ens, que
poden tenir o no la condició de Diputat/da, Associació a la qual la Diputació de
Barcelona es va adherir com a soci per acord del Ple de 24.2.2011.
Les persones designades son:
1. Titular : Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
S.1 Suplent: Sr. Cristòfol Jordà Sanuy
5.- Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” (NIF 36174852)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” com a
vocal en l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 6 dels estatuts reguladors de
l’ens, Associació a la qual la Diputació de Barcelona es va adherir com a soci per
acord del Ple de data 28.4.2011.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Carles Segura Buixò
S.1 Suplent: Sr. Jordi Bellapart Colomer
6.- Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes – WORLD UNION OF
WHOLESALE MARKETS (WUWM)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació
Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale
Markets (WUWM) a l’Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté com a vocal a l’òrgan
representatiu The Union Membership, d’acord amb els arts. II i IV dels Estatuts
d’aquesta entitat internacional.
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Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch com a suplent del representant
titular Sr. Forns Fusté per actuar en absència d’aquest i en la representació que
ostenti.
7. Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (NIF G60489937)
Primer.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en
el Consell General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la
qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb els articles 8 i 16 dels
estatuts reguladors de l’associació.
La persona designada és:
Il·lma. Sra. Rosa Funtané Vilà
Segon.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en
el Consell Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la
qual ha de tenir la condició de, com a mínim, Vice-President de la Corporació,
d’acord amb l’article 19 dels estatuts reguladors de l’associació.
La persona designada és:
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, Vicepresident I i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
Tercer.- Designar la persona, titular i suplent, que ha de representar a la
Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial creada pel Consell Rector de de
l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en data 26.1.2015, que
poden tenir o no la condició de Diputat/da.
Les persones designades son:
1. Titular: Il·lma. Sra. Rosa Funtané Vilà
S. 1 Suplent: Sr. Jordi Albert Caballero
8.- Xarxa Sida i Món Local a Catalunya (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
Primer.- Designar les dues persones que s’indiquen com a representants de la
Diputació de Barcelona en la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, d’acord amb
les Bases de constitució de la Xarxa aprovades pel Ple de la Diputació de
Barcelona en data 31.3.2005, en la seva condició de representant polític i tècnic
respectivament.
Les persones designades son:
1.- Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà, Diputada Delegada de Benestar
Social. Àrea d’Atenció a les persones.
2.- Sr. Ramon Minoves Pujols, Assessor Tècnic de l’Àrea d’Atenció a les
persones.
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9.- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad. (FEMP. Àrea de Medi Ambient)
Primer.- La Diputació de Barcelona, com a membre, en qualitat de soci titular des
del 2007, segons acord plenari adoptat en data 26.4.2007 (ref. AP 170/07) de la
Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad”, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient de la FEMP està
representada en l’Assembla General per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa Pagès, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, sens perjudici que pugui
delegar-ho.
D’acord amb aquesta previsió, es delega la representació de la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General de la “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad”, en el Diputat Adjunt d’Espais Naturals, Il·lm. Sr. Jesús Calderer
Palau.
Segon.- Es designa el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Gerent de Serveis d’Espais
Naturals, tècnic adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a interlocutor davant
la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, i per formar part dels Grups de
Treball o Comissions tècniques que es creïn, sempre que la representació hagi de
recaure en un tècnic de la Corporació.
C ) COMISSIONS, CONSELLS I ALTRES
1.- Consell de Mobilitat (Generalitat de Catalunya)
Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell de Mobilitat com a vocal en el Ple del Consell, d’acord amb l’article 8 del
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, el qual pot tenir o no la
condició de Diputat/da.
La persona designada és:
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
2.- Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals
(Generalitat de Catalunya)
Proposar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que nomeni
l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges, Diputat Delegat de 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.
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3.- Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social – CIRSO (Generalitat de
Catalunya)
Primer.- D’acord amb l’article 5.1.2.2 del Decret 98/2005, de 31 de maig, de creació
de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social, CIRSO, a la
Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, li
correspon una de les vocalies en el Ple de la Comissió, sens perjudici que pugui
delegar-la.
En virtut d’aquesta previsió, es designa representant de la Diputació de Barcelona
en el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social, CIRSO, per
delegació de la Sra. Presidenta, a la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà,
Diputada Delegada de Benestar Social.
Segon.- Proposar al Plenari de la Comissió que la Sra. Teresa Maria Fandos
Payà s’integri com a vocal en la Comissió Permanent, d’acord amb l’art. 5.2 de
la norma reguladora de la Comissió.
4.- Consell de les Dones del Baix Llobregat. Consell Comarcal del Baix Llobregat
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en el Consell de les Dones del Baix Llobregat, les quals han de ser
dones i estar adscrites a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Corporació – àmbit
Igualtat i Ciutadania - per incorporar-se en condició de vocal en la Junta
Permanent i en l’Assemblea, d’acord amb l’article 4 i 3, respectivament, del
Reglament del Consell.
Les persones designades, ambdues adscrites a l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i
Drets Civils, són:
1. Titular: Sra. Mireia Daniel Pérez
S.1. Suplent: Sra. Carme Garnica Zúñiga
5.- Consell de Biblioteques (Generalitat de Catalunya)
Proposar a la persona titular del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que nomeni la persona que ha de representar a la Diputació de
Barcelona en el Consell, la qual pot tenir o no la condició de Diputat/sa, d’acord
amb l’article 2 del Decret 137/2013, de 12 de març, pel qual s’estableix la
composició del Consell de Biblioteques, d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març,
del Sistema bibliotecari de Catalunya.
La persona proposada és:
Sra. Marta Cano Vers, Gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
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6.- Comissions Territorials del Patrimoni Cultural (Barcelona i Catalunya
Central). Generalitat de Catalunya.
Primer.- Proposar a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya que nomeni les persones, titular i
suplent, que han de representar a la Diputació de Barcelona com a vocal en les
Comissions Territorials del Patrimoni Cultural que correspongui per l’àmbit
territorial d’influència d’aquesta Corporació, la de Barcelona i la de la
Catalunya Central, els quals han de tenir la condició de tècnic/a d’acord amb l’art.
1 del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les Comissions Territorials del
Patrimoni Cultural, modificat pel D 35/2010 de 9 de març, pel qual es crea la
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Josep González Cambray
S.1 Suplent: Sra. Aurèlia Cabot Mota
Segon.- El nomenament serà per dos anys, renovable automàticament fins a la fi
del mandat corporatiu i, com a màxim, per dos anys més, llevat que es modifiqui
abans, d’acord amb l’art. 4.2 del D 276/2005.
7.- Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 (Generalitat de Catalunya)
Primer.- L’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de
Barcelona, és qui representa la Corporació en el Pacte Nacional per a l’Habitatge
2007-2016, sens perjudici que pugui delegar-ho.
En virtut d’aquesta previsió, es designa representant de la Diputació de Barcelona
en el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, l’Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut
Bosque, Diputat Delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Podrà substituir-lo
per motius d’absència i assistir a les reunions del Pacte el Sr. Francesc X.
Forcadell Esteller.
Segon.- Sens perjudici que pugui fer-ho el representant titular, es designa el Sr.
Francesc X. Forcadell Esteller per participar en la Comissió de Seguiment o
qualsevol altra comissió que es creï.
8.- Organisme Autònom Local de Patrimoni “Victor Balaguer” (NIF P5830802D) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Proposar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el nomenament de la persona que
ha de representar a la Diputacio de Barcelona en l’Organisme Autònom Local de
Patrimoni Víctor Balaguer, com a vocal en la Junta de Patrons - Consell
Rector, d’acord amb l’article 7.1 dels Estatuts de l’Organisme.
La persona designada és:
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
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9.- Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Primer.- Designar la persona, titular i suplent, que ha de representar a la
Diputació de Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya, adscrita al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya, en qualitat de vocal, d’acord amb l’art. 4.5.h) del Decret 250/13, de
12.11.2013, que regula el funcionament i composició de la Taula.
Les persones designades son:
1.
S.1

Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla, Pdta. Delegada Àrea d’Atenció a
les Persones.
Suplent: Sr. Ramon Minoves Pujols, Assessor Tècnic de l’Àrea d’Atenció
a les Persones.

Segon.- Designar la persona, titular i suplent, que ha de representar a la Diputació
de Barcelona en el Ple de les Taules Territorials, o altres òrgans, que
corresponguin d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, en
qualitat de vocal, d’acord amb l’art. 10 del Decret 250/13, de 12.11.2013.
Les persones designades son:
2.
S.1

Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla, Pdta. Delegada Àrea d’Atenció a
les Persones.
Suplent: Sr. Ramon Minoves Pujols, Assessor Tècnic de l’Àrea d’Atenció
a les Persones.

10.- Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona (Ajuntament
de Barcelona)
Designar les dues persones que han de representar a la Diputació de Barcelona,
com a vocals, en el Consell de la Formació Professional de la Ciutat de
Barcelona, els quals formaran part del Plenari i de la Comissió Permanent de
l’esmentat Consell, d’acord amb els articles 11 i 14 de les seves normes de
funcionament, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/da.
Les persones designades són:
1.- Sr. Jordi Plana Arrasa
2.- Sr. Leandre Mayola Tresserras
11.- Ruta del Modernisme de Barcelona (Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida. Ajuntament de Barcelona)
Primer.- La Diputació de Barcelona està representada en el Consell d’Honor de la
Ruta del Modernisme de Barcelona per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-ho.
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Segon.- Es designa la Sra. M. Carmen Perella Cosconera, Directora del Palau
Güell, com a suplent, per absència, de la Sra. Mercè Conesa Pagès.
Segon. MODIFICAR la designació de representants en els Organismes Públics
que es detallen a continuació:
1.- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C)
Primer.- Deixar sense efecte la proposta efectuada en l’acord de la Junta de
Govern de data 12.11.2015 (AJG 577/15), en relació a persona per a ocupar la
Presidencia o la Vice-presidència del Consorci, segons correspongui, i proposar
que qui l’ocupi sigui la Presidenta de la Corporació, Excma. Sra. Mercè
Conesa Pagès, enlloc de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio com s’havia
proposat.
Segon.- Així, doncs, d’acord amb el que ara es proposa i les modificacions
anteriors, la representació de la Diputació de Barcelona es concreta en el següent:
1.- Els deu vocals representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, han de tenir la condició de
Diputats/des.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña
Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

2.- Proposar els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els
quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels
Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1. Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
3.- Proposar a l’Assemblea General que, d’entre les persones designades per a
formar part aquest òrgan, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès ocupi la
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Presidència o una de les dues Vice-presidències, segons correspongui i de forma
rotatòria per períodes de dos anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci.”
2.- Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom s’Igualada – Òdena
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Leandre Mayola Tresserras
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.2015 (ref. AJG 612/15),
com a vocal suplent en el Grup Tècnic de treball de la Taula Estratègica per a
l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena
Segon.- Designar el Sr. Vicenç Izquierdo Camon per substituir el Sr. Leandre
Mayola Tresserras en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la Taula
Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena, d’acord amb
la modificació proposada, es concreta en el següent:
1.- En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –
Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, aquesta
Corporació estarà representada institucionalment per seva Presidenta, Excma.
Sra. Mercè Conesa Pagès, o persona en qui es delegui.
2.- Designar suplent per absència de la Presidenta de la Diputació de Barcelona,
per substituir-la en la representació que li correspon en la Taula Estratègica per a
l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega
Colomer, Diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
3.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona, per a integrar-se en
el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica, a les següents persones:
Titular: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
Suplent: Sr. Vicenç Izquierdo Camon
4.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central, i a les persones
designades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Tercer. ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
Quart. NOTIFICAR els acords precedents als organismes i persones afectats per al
seu coneixement i efectes legals oportuns.”

21

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 147-E, que estima parcialment la
pretensió del funcionari C.V.C., en relació amb la sol·licitud d’extensió dels
efectes de la sentència número 236/13, de data 13 de setembre, dictada per
l’esmentat Jutjat, en referència a les quanties que corresponen, en matèria de
retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però no
respecte a les retribucions bàsiques (sou base i antiguitat).- 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 número 15 de Barcelona, ha dictat una
interlocutòria en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 147-E, que estima
parcialment la pretensió de C.V.C. de sol·licitud d’extensió d’efectes de la sentència
número 236/13 d’aquest Jutjat, en les quanties que corresponguin, centrades en
matèria de retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però
no amb respecte a les retribucions bàsiques (sou base i antiguitat).
Vist que, d’acord amb els raonaments jurídics que consten en la referida interlocutòria,
queden acreditades suficientment les circumstàncies professionals de l’interessat als
efectes que ens ocupen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, en el procediment abreujat 419/12E, extensió 147-E, que estima parcialment la pretensió de C.V.C. de sol.licitud
d’extensió d’efectes de la sentència número 236/13 d’esmentat Jutjat, en les quanties
que corresponguin, centrades en matèria de retribucions complementàries
(complement de destinació i específic) però no amb respecte a les retribucions
bàsiques (sou base i antiguitat)
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 15
Barcelona als efectes legals oportuns.”
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4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 148-E, que estima parcialment la
pretensió del funcionari J.F.F., en relació amb la sol·licitud d’extensió dels
efectes de la sentència número 236/13, de data 13 de setembre, dictada per
l’esmentat Jutjat, en referència a les quanties que corresponen, en matèria de
retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però no
respecte a les retribucions bàsiques (sou i antiguitat).- 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 número 15 de Barcelona, ha dictat una
interlocutòria en el procediment abreujat 419/12-E, extensió 147-E, que estima
parcialment la pretensió de J.F.F. de sol.licitud d’extensió d’efectes de la sentència
número 236/13 d’aquest Jutjat, en les quanties que corresponguin, centrades en
matèria de retribucions complementàries (complement de destinació i específic) però
no amb respecte a les retribucions bàsiques (sou base i antiguitat).
Vist que, d’acord amb els raonaments jurídics que consten en la referida interlocutòria,
queden acreditades suficientment les circumstàncies professionals de l’interessat als
efectes que ens ocupen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, en el procediment abreujat 419/12E, extensió 148-E, que estima parcialment la pretensió de J.F.F. de sol·licitud
d’extensió d’efectes de la sentència número 236/13 de l’esmentat Jutjat, en les
quanties que corresponguin, centrades en matèria de retribucions complementàries
(complement de destinació i específic) però no amb respecte a les retribucions
bàsiques (sou base i antiguitat)
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 15
Barcelona als efectes legals oportuns.”
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5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 14 de Barcelona, en el procediment abreujat 549/2014-AA
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor M.G.R,
contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 d’octubre de 2014, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actor
pels danys i perjudicis derivats d’un accident ocorregut el dia 20 de juliol de
2013, a la carretera que va a l’embassament de Vallforners, quan va topar amb la
barrera que tanca l’esmentada 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 número 14 de Barcelona, ha dictat sentència en el
procediment abreujat 549/2014-AA que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor M.G.R, contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 8
d’octubre de 2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per l’actor pels danys i perjudicis derivats d’un accident ocorregut el dia 20
de juliol de 2013, a la pista forestal que va a l’embassament de Vallforners, quan va
topar amb la barrera que tanca l’esmentada via.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora i el
funcionament del servei públic i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de
Barcelona, en el procediment abreujat 549/2014-AA que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor M.G.R, contra la resolució de la
Diputació de Barcelona de data 8 d’octubre de 2014, que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada per l’actor pels danys i perjudicis derivats
d’un accident ocorregut el dia 20 de juliol de 2013, a la pista forestal que va a
l’embassament de Vallforners, quan va topar amb la barrera que tanca l’esmentada
via.
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Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 14
Barcelona als efectes legals oportuns.”

de

6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10197/15, de data 10 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 321/2015-D, procediment abreujat, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, interposat pel senyor M.J.C.
contra el Decret de data 14 de juliol de 2015, contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 30 de novembre de
2014, mentre circulava per la carretera BV-510, a causa del despreniment d’unes
pedres del marge dret de la calçada.- 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. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 321/2015-D, procediment abreujat, interposat pel senyor M. J. C. contra el Decret
de data 14 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 30 de novembre de 2014, mentre circulava amb el seu vehicle
Peugeot model Partner FGN, amb matrícula 6422-HMK, per la carretera B-510, a
l’altura del punt quilomètric 2,8, a causa del despreniment d’unes pedres del marge
dret de 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 Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A,
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant AXA) com a part interessada en
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin
sobre aquesta matèria.
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les
quals aniran a càrrec de dita companyia.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 321/2015-D, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, interposat pel senyor M. J. C. contra el Decret de data 14 de juliol de 2015,
de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 30 de novembre de
2014, mentre circulava amb el seu vehicle Peugeot model Partner FGN, amb matrícula
6422-HMK, per la carretera B-510, a l’altura del punt quilomètric 2,8, a causa del
despreniment d’unes pedres del marge dret de la calçada.
Segon. Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 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. 321/2015-D a la companyia asseguradora
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’AXA.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10680/15, de data 23 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 346/2015-V, procediment abreujat, interposat pel
senyor J.I.G.R., contra la resolució de data 13 de juliol de 2015 del president
delegat, en funcions, de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
pel qual s’imposen al recurrent, funcionari de la Diputació, un total de cinc
sancions per la comissió de diferents faltes.- 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. 5. de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 346/2015,
procediment abreujat, interposat pel senyor J.I.G.R. contra la resolució de data 13 de
juliol de 2015 de la secretaria delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies pel qual s’imposava al senyor G. una sèrie de sancions.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa 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, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
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Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL) i el seu correlatiu 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (LMRLC), escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 346/2015-V, procediment
abreujat, interposat pel senyor J. I.G.R. contra la resolució de data 13 de juliol de 2015
de la secretaria delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
pel qual s’imposava al senyor G. una sèrie de sancions.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la
corporació en el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui
esdevenir.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10936/15 de data 25 de
novembre, pel qual s’acorda interposar, com a part demandant, un recurs
contenciós administratiu contra l’Acord de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, de data 17 de setembre de 2015, en virtut del qual
es requereix la Corporació, com a titular de la instal·lació de producció d’energia
fotovoltaica ubicada al Pavelló Nord del recinte de Mundet, per al reintegrament
de les quantitats liquidades i indegudament percebudes, en concepte de prima
equivalent o retribució específica, des del mes de novembre de l’any 2009.- 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:
“En data 28 de setembre de 2015 ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta
Diputació de Barcelona l’Acord de data 17 de setembre de 2015 emès per la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en virtut del qual es requereix la
Corporació, com a titular de la instal·lació de producció d’energia fotovoltaica ubicada
al Pavelló Nord del recinte de Mundet, per al reintegrament de les quantitats liquidades
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i –diu- indegudament percebudes en concepte de prima equivalent o retribució
específica des del mes de novembre de l’any 2009.
Aquest Acord es dicta, segons s’assenyala, en execució d’una Resolució de la
Dirección General de Política Energética y Minas (pertanyent al Ministerio de Industria,
Economía y Turismo) que resolia, d’una banda, la cancel·lació per incompliment de la
inscripció en el Registre de règim retributiu específic en estat d’explotació, relativa a
l’esmentada instal·lació de producció d’energia elèctrica; i, d’altra banda, el
reintegrament de les quantitats percebudes en concepte de prima (retribució per la
venda d’energia), que ara és objecte de requeriment específic.
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa 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 un informe pel qual es mostra
favorable a interposar recurs contenciós administratiu contra l’esmentat Acord de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en defensa dels interessos de
la Corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL) i el seu correlatiu 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (LMRLC), escau impugnar-la, i designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec respectivament de la defensa i de la representació d’aquesta Diputació.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i direcció tècnica d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica, Direcció de
Serveis Jurídics, Secretaria General, de la pròpia Corporació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
Pel que fa a la representació judicial, es proposa la designa de la procuradora dels
tribunals senyora Montserrat Sorribes Calle, qui ha acreditat, a través de declaració
responsable degudament complimentada i signada en data 10 de novembre de 2015,
la capacitat per contractar amb l’Administració pública; i qui ha presentat un
pressupost per un màxim de 619,84 euros més 130,16 euros en concepte del 21%
d’IVA, el que fa un import total de 750,00 euros, que cobrirà la total tramitació del
procediment en aquesta instància, inclosos els seus incidents, així com totes les
despeses de desplaçament i les bestretes que es puguin ocasionar per raó de
l'execució dels treballs objecte d'aquest encàrrec.
D’acord amb els articles 111.1 i 138.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), escau formalitzar aquesta contractació mitjançant un contracte menor de
serveis, el qual tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves necessitats
(article 303.3 TRLCSP).
La procuradora haurà d’informar del seguiment de les actuacions i facilitar còpia dels
escrits i documents judicials tant a la Diputació com al lletrat que es designi per a dur a
terme la defensa judicial i direcció tècnica del procediment.
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Podrà presentar les provisions de fons i bestretes que siguin necessàries al llarg del
procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabar-se el plet. Cas que no
finalitzi amb dictat de sentència per motiu de desistiment, caducitat o qualsevol dels
supòsits previstos a l’article 74 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), només s’abonarà la part
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions.
De conformitat amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, si el
contractista es troba inclòs en alguna de les tipologies establertes en el seu article 4,
haurà de presentar factura electrònica, d’acord amb la normativa vigent i els
requeriments tècnics detallats en el portal de la Diputació.
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el contractista s’obliga a: tractar les
dades únicament segons les instruccions que li doni la corporació; no utilitzar-les amb
una finalitat diferent de la del propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes
a l’objecte d’aquest contracte.
L'execució d'aquest contracte s’efectuarà en règim administratiu, d’acord amb l’article
19 del TRLCSP, la qual cosa significa que la Diputació de Barcelona gaudirà de les
facultats d'interpretar el contracte, resoldre els seus dubtes, modificar-lo, acordar la
seva resolució i determinar els seus efectes, corresponent a l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu el coneixement de totes les qüestions que s’hi puguin
suscitar.
Vista la base 39 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, és procedent
tramitar la present proposta de resolució per aprovar aquesta contractació.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra l’Acord de data 17 de
setembre de 2015 emès per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
en virtut del qual es requereix la Corporació, com a titular de la instal·lació de
producció d’energia fotovoltaica ubicada al Pavelló Nord del recinte de Mundet, per al
reintegrament de les quantitats liquidades i –diu- indegudament percebudes en
concepte de prima equivalent o retribució específica des del mes de novembre de l’any
2009.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica, Direcció de Serveis Jurídics,
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
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judicial, es faci càrrec de la defensa judicial de la Diputació de Barcelona en aquest
recurs.
Tercer. APROVAR el contracte menor de serveis i en conseqüència designar la
procuradora senyora Montserrat Sorribes Calle perquè es faci càrrec de la
representació de la Corporació en aquest procediment.
Quart. CONSTATAR que la procuradora Montserrat Sorribes ha aportat declaració
responsable de la capacitat per contractar amb l’administració pública, de data 10 de
novembre de 2015, adequadament complimentada i signada.
Cinquè. ESTABLIR que la procuradora haurà d’informar del seguiment de les
actuacions i facilitar còpia dels escrits i documents judicials tant a la Direcció dels
Serveis Jurídics com al lletrat que es designi per a dur a terme la defensa judicial i
direcció tècnica del procediment.
Sisè. APROVAR el pressupost presentat per Montserrat Sorribes per un màxim de
619,84 euros en concepte de drets, més 130,16 euros en concepte del 21% d’IVA, el
qual cobrirà la total tramitació del procediment, inclosos els seus incidents. Aquest
pressupost inclou totes les despeses de desplaçament i les bestretes que es puguin
ocasionar per raó de l’execució dels treballs objecte d’aquest encàrrec.
Setè. AUTORITZAR i disposar la despesa que suposa la representació judicial de la
Corporació en el procediment esmentat, per un total de 750,00 euros (set-cents
cinquanta euros) desglossats en 619,84 euros en concepte de drets i 130,16 euros en
aplicació del 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
G/1A000/92000/22604 c.c. 10259 del Pressupost vigent.
Vuitè. FIXAR que el contractista podrà presentar les provisions de fons que siguin
necessàries al llarg del procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabarse el plet.
La factura haurà de ser electrònica si resta obligat per la normativa vigent i complirà
els requeriments tècnics detallats en el portal de la Diputació de Barcelona.
Novè. PRECISAR que si el procediment no finalitza amb dictat de sentència per motiu
de desistiment, caducitat o altre supòsit legalment establert, només s’abonarà la part
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions.
Desè. DISPOSAR que el contractista s’obliga a: tractar les dades únicament segons les
instruccions que li doni la Diputació; no utilitzar-les amb una finalitat diferent de la del
propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes a l’objecte d’aquest
contracte.
Onzè. DETERMINAR que el present contracte s’executarà en règim administratiu i
tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves necessitats.”
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9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10964/15, de data 25 de
novembre, pel qual s’acorda interposar, com a part demandant, un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem, contra la desestimació
presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
Diputació de Barcelona davant el Consell de Ministres, per import de 144.104,83
euros, satisfets en concepte de l’impost sobre vendes minoristes de determinats
hidrocarburs, durant els exercicis econòmics 2004 a 2010, i que el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea ha declarat contrari al Dret de la Unió Europea.- 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:
“Per Sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea el dia 27 de febrer
de 2014, es declarà que l’art. 3 apartat 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consell de 25
de febrer de 1992, relativa al règim general, tinença, circulació i control dels productes
objecte d’impostos especials s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a la norma
nacional de l’Estat espanyol que estableix un impost sobre la venda minorista
d’hidrocarburs, ja que no es pot considerar que tal impost persegueixi una finalitat
específica en el sentit de la dita disposició, tota vegada que el mencionant impost,
destinat a finançar l’exercici per part de les entitats territorials interessades, de les
seves competències en matèria de sanitat o medi ambient, no té per objecte, per si
mateix, el garantir la protecció de la salut i el medi ambient.
La Sentència, a més, determina que no procedeix limitar en el temps els seus efectes.
Com que l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (en endavant
IVMDH), va estar en vigor des del dia 1 de gener de l’any 2002 fins al 31 de desembre
de 2012. La Diputació de Barcelona va reclamar a l’Agència Tributària els imports
satisfets en els exercicis compresos entre els anys 2010 i 2012 i l’Agència va retornar
a la Diputació de Barcelona més de 60.000 EUR en concepte d’ingressos indeguts per
aquest impost i durant aquest període.
Pel que fa a les quantitats satisfetes que es van abonar en els exercicis 2002 i 2003 en
concepte de IVMDH, es va considerar ineficient reclamar-les perquè el seu import no
compensava en relació als mitjans que calia dedicar per reunir i preparar a temps la
informació necessària per fer viable la reclamació.
Altrament, pel període comprés entre els exercicis 2004 i 2010 la Corporació sí està
en disposició d’aportar els justificants dels imports satisfets per IVMDH, cosa que va
propiciar que per Decret del dia 24 de febrer de 2015, es resolgués formular una
reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Estat davant el Consell de Ministres per
sol·licitar la devolució dels imports abonats en concepte d’impost sobre vendes
minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) en els exercicis compresos entre els
anys 2004 i 2010 per import de 144.104, 83 euros.
Aquesta reclamació es va presentar el dia 26 de febrer de 2015 i en transcórrer els 6
mesos que determina l’article 13.3 del RD 429/1993, de 26 de març, que aprova el
reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, sense que s’hagi dictat i notificat la resolució de la
reclamació, es va entendre que s’havia desestimat per silenci administratiu i,
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conseqüentment, es va formular el passat dia 30 d’octubre de 2015, el requeriment
previst a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Com que aquest requeriment tampoc ha rebut resposta fins aquest moment, i si no es
rebés abans del dia 30, cal entendre desestimada de manera presumpta la reclamació
formulada per la Diputació de Barcelona i formular el corresponent contenciós
administratiu, davant el Tribunal Suprem, per reclamar l’import de 144.104,83 euros
satisfets en concepte d’IVMDH dels exercicis compresos entre els anys 2004 a 2010.
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) la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial
decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem,
contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la Diputació de Barcelona, davant el Consell de Ministres, per import de
144.104,83 euros, satisfets en concepte de l’impost sobre vendes minoristes de
determinats hidrocarburs, durant els exercicis 2004 a 2010, i que el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea ha declarat contrari al Dret de la Unió Europea.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
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 defensa i representació judicial, de la Diputació
de Barcelona en aquest recurs.”
Direcció de Relacions Internacionals
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’extinció del
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al
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projecte “Impuls del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica
Llatina, i recolzament a l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió
Europea – Amèrica Llatina”, i liquidació de les obligacions de les parts.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En data 24 de juliol de 2014, s’aprovà el dictamen que proposava, per delegació de la
Presidència, l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions
relatives al projecte “Impuls del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica
Llatina, i recolzament a l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea –
Amèrica Llatina” (AJG 370/14).
El conveni de col·laboració entre les parts va entrar en vigor en data 1 de setembre de
2014 (Conveni 1084/14).
Entre els compromisos de les parts previstos al Pacte Segon d’aquest conveni,
figurava l’aportació de DOS-CENTS CINQUANTA MIL (250.000) EUR per part de la
Diputació de Barcelona al projecte “Impuls del lideratge local i millora de la gestió
pública a Amèrica Llatina, i recolzament a l’Observatori de Cooperació
Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina”.
En data 28 d’octubre de 2015, donant compliment a allò previst al Pacte Tercer del
conveni de col·laboració, se celebrà la quarta reunió de la Comissió de Seguiment del
conveni en la qual les parts, després de la seva revisió, donaren conformitat a l’informe
d’auditoria, a l’informe d’avaluació de la despesa produïda i a la memòria tècnica
presentats per Goberna, així com a la memòria tècnica presentada per la Diputació de
Barcelona. Així mateix, les parts van elaborar i signar l’Acta de Verificació sobre el
nivell de despesa executada durant tot el conveni per adequar-se a l’objecte del
mateix.
Del contingut d’aquesta Acta de Verificació de despesa se n’extreu que l’import total de
la despesa realitzada en execució del conveni correspon a DOS-CENTS QUATRE MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (204.367,60)
EUR. Si bé s’ha de tenir en compte l’import de MIL NOU-CENTS CINQUANTA (1.950)
EUR en concepte d’ingressos per la matrícula dels cursos. Per tant, de l’aportació de
DOS-CENTS CINQUANTA MIL (250.000) EUR inicialment prevista, resta sense
executar l’import de QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA CÈNTIMS (47.582,40) EUR, quantitat que no serà transferida per la
Diputació de Barcelona atès l’acord de les parts de donar per conclòs el conveni.
Tenint en compte tot l’anterior, mitjançant el present instrument es proposa, per acord
de les parts, formalitzar l’extinció del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les
actuacions relatives al projecte “Impuls del lideratge local i millora de la gestió pública
a Amèrica Llatina, i recolzament a l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió
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Europea – Amèrica Llatina”, així com liquidar les obligacions de les parts d’acord amb
el contingut de la següent documentació que s’acompanya: acta relativa a la quarta
reunió de la Comissió de Seguiment celebrada en data 28 d’octubre de 2015; Acta de
Verificació de despesa emesa per la Comissió de Seguiment celebrada en data 28
d’octubre de 2015, relativa al segon informe d’auditoria del conveni de col·laboració;
Informe d’Avaluació del nivell de despesa produïda i de l’adequació d’aquesta a les
activitats programades en el marc del conveni de col·laboració; Informe especial de
procediments acordats emès per Deloitte, SL.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i
Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Impuls
del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica Llatina, i recolzament a
l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina”
(Conveni 1084/14).
I, finalment, vist l’apartat setè I.4.b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’extinció, per acord de les parts, del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per
consolidar les actuacions relatives al projecte “Impuls del lideratge local i millora de la
gestió pública a Amèrica Llatina, i recolzament a l’Observatori de Cooperació
Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina” (Conveni 1084/14).
Segon. LIQUIDAR les obligacions de les parts derivades del conveni de col·laboració,
i DETREURE de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona l’import de
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (47.582,40) EUR en concepte de despesa no executada, d’acord amb la
documentació que s’acompanya que es descriu a la part expositiva d’aquest acte.
Tercer. NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón i a l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset.”
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de modificació i pròrroga del conveni formalitzat en data 4 de
desembre de 2013 i la seva addenda de desenvolupament, formalitzada en data
23 de desembre de 2014, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona per establir el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions
d’utilitat pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Antecedents
1. En data 4 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc en què ambdues institucions
continuarien col·laborant en projectes de millora de les condicions de vida, que
suposessin una transformació urbana i social, en projectes de revitalització del teixit urbà,
l’establiment de projectes que tinguessin com a objecte la cohesió social i territorial per tal
de dotar d’una major qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
Per aquestes actuacions i, d’acord amb el pacte segon d’aquest conveni, es va dotar una
aplicació pressupostària de 905.000 € al Pressupost de la Diputació de Barcelona vigent.
El pacte tercer d’aquest conveni establia que l’execució d’aquestes actuacions es
realitzaria durant els anys 2014 i 2015.
2. Posteriorment, en data 23 de desembre de 2014 es va formalitzar una addenda amb
l’objecte de determinar quines actuacions es durien a terme al districte de Ciutat Vella per
part de l’Ajuntament de Barcelona i en les que col·laboraria en el seu finançament la
Diputació de Barcelona.
3. En data 1 de juliol de 2015 es va reunir la comissió de seguiment, i els representants
de l’Ajuntament de Barcelona informen a la comissió que l’execució de les obres serà
posterior al que hi havia previst.
En data 28 de setembre de 2015 el director tècnic adjunt de Serveis Territorials de
l’Ajuntament de Barcelona subscriu un informe tècnic justificatiu sobre l’actualització del
calendari de les actuacions previstes. En aquest informe exposa les dificultats existents
en els treballs a realitzar pel tipus d’obra de què es tracta (rehabilitació), l’equipament
(sanitari), i el gran nombre d’agents implicats a l’actuació, i manifesta que,
consegüentment, la redacció de projecte ha estat força complexa i ha comportat que el
temps necessari per a la redacció hagi estat superior al que es podia preveure
inicialment.
4. Tant el conveni marc de data 4 de desembre de 2013 com la seva addenda de data 23
de desembre de 2014, es van formalitzar en un escenari que a data d’avui, i per les raons
exposades, no s’ha pogut complir. Per tant, l’endarreriment de la redacció del projecte
comporta la necessitat de prorrogar l’execució de les actuacions i la vigència tant del
conveni marc com la seva addenda.
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5. El saldo no pagat a 31 de desembre de 2015 no caldrà incorporar-lo a l’exercici del
pressupost de despesa de 2016, en tant que aquesta despesa es redistribuirà en els
exercicis pressupostaris 2016 i 2017, a càrrec dels respectius pressupostos, i en
correlació a l’execució de les actuacions. Per tant, una vegada efectuat el pagament de
les actuacions executades aquest any per un import de 39.592,41€, la quantitat restant
de 856.514,09 € es donarà de baixa de l’exercici 2015.
Fonaments de dret
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
setè I 4 b del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la minuta d’addenda de pròrroga i modificació del conveni
formalitzat en data 4 de desembre de 2013 i la seva addenda de desplegament de data
23 de desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona
per establir el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i
d’interès social al districte de Ciutat Vella, que literalment diu:
“ADDENDA DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI MARC FORMALITZAT EN
DATA 4 DE DESEMBRE DE 2013 I LA SEVA ADDENDA DE DESPLEGAMENT DE DATA
23 DE DESEMBRE DE 2014 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA PER ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’UTILITAT PÚBLICA I D’INTERÈS SOCIAL AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de l'article 34.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i assistida pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Im. ..............
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. En data 4 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc en què ambdues institucions continuarien
col·laborant en projectes de millora de les condicions de vida, que suposessin una
transformació urbana i social, en projectes de revitalització del teixit urbà, l’establiment de
projectes que tinguessin com a objecte la cohesió social i territorial per tal de dotar d’una major
qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
Per aquestes actuacions i, d’acord amb el pacte segon d’aquest conveni, es va dotar una
aplicació pressupostària de 905.000 € al Pressupost de la Diputació de Barcelona vigent.
El pacte tercer d’aquest conveni establia que l’execució d’aquestes actuacions es realitzaria
durant els anys 2014 i 2015.
2. Posteriorment, en data 23 de desembre de 2014 es va formalitzar una addenda amb
l’objecte de determinar quines actuacions es durien a terme al districte de Ciutat Vella per part
de l’Ajuntament de Barcelona i en les que col·laboraria en el seu finançament la Diputació de
Barcelona.
3. En data 1 de juliol de 2015 es va reunir la comissió de seguiment, i els representants de
l’Ajuntament de Barcelona informen a la comissió que l’execució de les obres serà posterior al
que hi havia previst.
En data 28 de setembre de 2015 el director tècnic adjunt de Serveis Territorials de l’Ajuntament
de Barcelona subscriu un informe tècnic justificatiu sobre l’actualització del calendari de les
actuacions previstes. En aquest informe exposa les dificultats existents en els treballs a
realitzar pel tipus d’obra de què es tracta (rehabilitació), l’equipament (sanitari), i el gran nombre
d’agents implicats a l’actuació, i manifesta que, consegüentment, la redacció de projecte ha
estat força complexa i ha comportat que el temps necessari per a la redacció hagi estat
superior al que es podia preveure inicialment.
4. Tant el conveni marc de data 4 de desembre de 2013 com la seva addenda de data 23 de
desembre de 2014, es van formalitzar en un escenari que a data d’avui, i per les raons
exposades, no s’ha pogut complir. Per tant, l’endarreriment de la redacció del projecte
comporta la necessitat de prorrogar l’execució de les actuacions i la vigència tant del conveni
marc com la seva addenda.
5. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic, contingut,
procediment dels convenis de col·laboració.
6. La minuta d’addenda de pròrroga i modificació del conveni marc i l’addenda de
desplegament ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió de data........
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte i de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és la pròrroga i modificació del pactes Tercer i Sisè del conveni
de data 4 de desembre de 2013 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona
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que establia el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i
d’interès social al districte de Ciutat Vella.
Així mateix també es prorroga i modifiquen els pactes Tercer i Cinquè de l’addenda de data
23 de desembre de 2014 al conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona que establia el marc de col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat
pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella.
Segon. Compromisos de les parts
Es modifica el pacte Tercer del conveni de 4 de desembre de 2013, que quedarà redactat
de la manera següent:
“L’execució d’aquestes actuacions es durà a terme durant els anys 2015, 2016 i 2017”.
Es modifica el pacte Tercer de l’addenda de 23 de desembre de 2014, que quedarà redactat
de la manera següent:
“L’execució d’aquestes actuacions es durà a terme durant els anys 2015, 2016 i 2017”.
Tercer. Pròrroga de la vigència del conveni i addenda
Es modifica el pacte Sisè del conveni de 4 de desembre de 2013, que restarà redactat en
els termes següents:
“Aquest conveni entrarà en vigor a la seva signatura i tindrà una vigència fins el 31 de
desembre de 2017”.
Es modifica el pacte Cinquè de l’addenda de 23 de desembre de 2014, que restarà redactat
en els termes següents:
“Aquesta addenda entrarà en vigor a la seva signatura i tindrà una vigència fins el 31 de
desembre de 2017, data en què finalitza també el conveni marc de referència”.
Quart. Manteniment de la vigència de la resta de pactes
La resta de pactes establerts en el conveni original de data 4 de desembre de 2013 i en
l’addenda original de 23 de desembre de 2014, que no han estat modificats pels pactes
anteriors de la present addenda, es mantenen tal i com foren expressats.”

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de 856.514,00 € (vuit-cents
cinquanta-sis mil cinc-cents catorze euros) a favor de l’Ajuntament de Barcelona amb
CIF número P0801900B per atendre les despeses derivades d’aquest conveni
relatives a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social al districte de
Ciutat Vella, d’acord amb la distribució pressupostària següent:
- Quant a l’import de 770.000 € (set-cents setanta mil euros) anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/10500/231XX/762XX del pressupost de 2016,
condicionat a l’aprovació definitiva d’aquest pressupost.
- Quant a l’import de 86.514 € (vuitanta-sis mil cinc-cents catorze euros) anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/231XX/762XX del pressupost de
2017, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
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Tercer. REDUIR la quantitat de 856.514,09 € (vuitanta-sis mil cinc-cents catorze euros
amb nou cèntims) del pressupost de 2015 a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23101/76200, pels motius exposats.
Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució l’Ajuntament de Barcelona.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar per
finalitzats els treballs d’elaboració del Pla de Mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019 i donar trasllat de la proposta formulada als Grups polítics
de la Corporació, per tal que puguin fer les observacions i els suggeriments que
estimin pertinents en vista a l’elaboració i aprovació del text definitiu del Pla.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Antecedents
1. La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari el passat 15 de juliol, fruit de
les eleccions municipals del 24 de maig del 2015. La Presidenta de la Diputació de
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en el
Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven per aquests propers quatre anys de
govern.
2. Aquestes prioritats polítiques s’han transformat en els objectius estratègics del Pla
d’actuació de mandat que han de definir el full de ruta de la Diputació de Barcelona en
aquest mandat, per tal que el treball en comú i els recursos (tècnics, materials i
econòmics) disponibles d’aquesta corporació s’orientin de forma intencionada a
assolir-los.
El Pla d’actuació de mandat ha d’esdevenir una eina de seguiment i orientació de
l’acció de govern de la Diputació de Barcelona i, per tant, ha de contenir el marc
estratègic que defineixi la missió, la visió, els valors i els objectius estratègics de la
corporació d’una banda i, de l’altra, una vessant operativa, que reculli les principals
línies d’actuació que s’impulsen durant el mandat per assolir els objectius definits, a
més d’un sistema d’indicadors de seguiment per avaluar el seu grau d’execució.
Aquestes dues parts diferenciades han d’estar absolutament vinculades per tal
d’assegurar el compliment de les seves finalitats i l’alineació de la voluntat política i de
la gestió de la corporació.
3. El marc estratègic estructura i dóna consistència al procés de definició de les
polítiques públiques desenvolupades per la Diputació a partir d’unes directius
polítiques, tot tenint en compte l’estil de govern de la corporació, així com la seva
missió i visió. Aquestes prioritats polítiques per al mandat 2016-2019 es concreten en
sis objectius estratègics, dos transversals i quatre sectorials:


Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per l’autonomia i
el finançament local adequat
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Consolidar una administració pública al servei dels governs locals i la
ciutadania, transparent i professional
Facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible en l’ús dels
recursos
Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació
Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les
desigualtats
Promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés

4. Les línies d’actuació del mandat esdevenen els àmbits de treball prioritaris on la
Diputació actua per tal d’assolir els objectius estratègics plantejats. Neixen a proposta
de les unitats estructurals de la corporació, desplegant cadascun dels objectius
estratègics definits, i es concreten a nivell operatiu per poder realitzar un seguiment
durant el mandat 2016-2019. El Pla d’actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació
fixa prop d’un centenar de línies de treball a desenvolupar, garantint que el Pla
d’actuació del mandat esdevingui una eina que permeti agregar i alinear estratègies de
forma intencionada i en complicitat amb el territori, i de posar en valor el que aporta
cadascuna de les accions realitzades en l’assoliment de les fites plantejades.
5. El Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona té, així mateix, un sistema
de seguiment associat que ha de permetre valorar i analitzar, com a mínim anualment,
l’evolució del treball realitzat amb la finalitat d’assolir els objectius plantejats. Aquest és
un exercici no només de seguiment i control, sinó també de transparència de l’acció de
la corporació.
6. El Pla d’actuació de mandat 2016-2019 és doncs l’instrument amb el que es dota la
Diputació de Barcelona per poder exercir les funcions que li són pròpies, essent un
document marc de partida, però que estarà viu i serà permeable a les noves prioritats i
necessitats que es presentin al llarg del mandat com a reptes per aquesta Diputació.
Fonaments de dret
1.D’acord amb les consideracions fetes en l’apartat anterior, no s’ha de considerar el
Pla de Mandat 2016-2019 com una de les competències que l’article 33.2 d de la Llei
7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de règim local, assenyala al Ple de la
Diputació a l’esmentar que l’aprovació de Plans de caràcter provincial correspon a
aquest òrgan. Aquests plans són els que cita l’article 36.2 b) de la mateixa llei, en tant
que el Pla de Mandat és un instrument de definició d’objectius i d’orientació de caràcter
polític.
2. Per tant, el Pla de Mandat correspon aprovar-lo a l’òrgan que identifica el govern de
la Diputació de Barcelona, és a dir, la Junta de Govern. En aquest sentit, la Presidenta
de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern l’adopció de mesures i
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els
organismes dependents de la Corporació, mitjançant el Decret núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries, publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015 (apartat setè I, 4.a).
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3. Finalitzats els treballs d’elaboració del Pla, es considera oportú donar trasllat de la
proposta, que s’acompanya com annex, als grups polítics de la Corporació per tal que
puguin fer les observacions i els suggeriments que estimin pertinents amb vista a
l’elaboració i aprovació del text definitiu del Pla de Mandat 2016-2019.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. DONAR per finalitzats els treballs d’elaboració del Pla de Mandat de la
Diputació de Barcelona 2016-2019 i FORMULAR la proposta que s’acompanya com
annex.
Segon. DONAR TRASLLAT de la proposta als grups polítics de la Corporació per tal
que puguin fer les observacions i els suggeriments que estimin pertinents amb vista a
l’elaboració i aprovació del text definitiu del Pla de Mandat 2016-2019.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: D’aquest punt vull fer referència
específica a que avui proposem aquest dictamen i, per tant, obrim el període
d’al·legacions, aportacions i suggeriments. Això és molt important perquè ens
agradaria molt que els diferents Grups puguin, des d’aquest document inicial fet a
través del treball de les àrees de la casa, puguin fer també les aportacions
corresponents i per tant tindrem obert aquest document fins a poder-ho tancar. Ens
agradaria tancar-ho a finals del mes de gener. Per tant, jo crec que hi ha temps
suficient i si calgués algun temps més, ho podríeu sol·licitar, però demanaria a tots els
Grups que poguéssiu estudiar bé el document presentat.
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla,
presidenta del Grup Entesa, qui diu: En aquest punt, nosaltres entenem que
convindrien dues coses també abans de la fase de suggeriments. La primera és la
inclusió, com els hem traslladat, de l’acord de govern entre Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya, que hauria de donar la cobertura ideològica del
Pla d’actuació, i la segona és un relat del Govern on es defineixi la missió.
Respecte a la metodologia interna de recollida de propostes i suggeriments per part
dels Grups polítics, com ens ha presentat vostè, nosaltres proposem la creació d’una
mesa de treball on puguem debatre i discutir sobre el PAM, en la línia del que ha
apuntat, i també que hi hagi aquesta presentació del marc estratègic que es pugui fer
temàticament a les diferents Comissions Informatives. En clau territorial, també
proposaríem generar altres espais de debat on els ens locals puguin aportar totes les
propostes del conjunt territorial perquè puguem dibuixar aquest Pla en clau de quatre
anys.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Algun altre posicionament? Tindrem
doncs en compte i podem entenc més que aprovar aquest dictamen per tal de que
sigui sotmès a la valoració dels diferents Grups.
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i
el seu règim regulador.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 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, mitjançant el qual s’estableixen els
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla.
2. El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com un
dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i
l’accés als àmbits de cooperació.
3. El Catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a fi
de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.
4. Procedeix ara, mitjançant el present dictamen, aprovar el Catàleg de serveis de l’any
2016, el seu règim així com la convocatòria per la concessió dels recursos que s’hi
inclouen. El nou Catàleg s’emmarca en el procés de millora contínua i de garantia de
la qualitat que es va iniciar en el 2014 i, a tal efecte, s’articula novament com una
carta de serveis orientada als governs locals. La seva finalitat última és garantir una
cooperació i una assistència ajustada a les necessitats dels governs locals de la
demarcació de Barcelona en base als estàndards de qualitats exigits per la norma
UNE 93200:2008.
5. L’oferta de recursos del Catàleg de serveis de l’any 2016 s’articula en base als
principis de transparència i bon govern procurant, al mateix temps, garantir
l’eficiència de la gestió pública des de la necessària aposta per la simplicitat
administrativa, tant en la confecció de l’oferta de recursos com en la seva gestió
posterior.
6. El règim del Catàleg, per la seva part, regula les condicions generals i el
procediment de sol·licitud, instrucció, concessió, execució, justificació i tancament,
així com també les condicions específiques aplicables a cada recurs.
7. Les novetats i característiques principals del Catàleg de serveis de l’any 2016 i el
seu règim procuren atendre les circumstàncies següents:
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Es preveu destinar-hi un pressupost de 58.249.530,00 euros, dels quals
31.528.640,00 euros corresponen a ajuts econòmics, 16.075.000,00 a fons de
prestació i 10.645.890,00 euros a recursos tècnics i materials.
Augmenta l’oferta de recursos catalogats, tot considerant les necessitats de les
persones més vulnerables dels pobles i ciutats de la demarcació, i el
reforçament del finançament dels governs locals.
Els serveis obligatoris que han de desenvolupar els municipis i els consells
comarcals constitueixen el destí principal dels recursos.
S’identifiquen els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona
com a destinataris preferents dels recursos del Catàleg i, en particular, es
reserva una atenció especial als municipis de fins a 1.000 habitants.
Cada recurs catalogat té definit, com a mínim, un compromís de qualitat vers
els ens destinataris. Aquests compromisos són quantificables i invocables.
Davant del seu eventual incompliment, es preveuen mesures oportunes per
corregir les deficiències detectades en la qualitat compromesa.
Complementàriament i amb la voluntat d’estandarditzar un nivell de qualitat
compartit pel conjunt de recursos econòmics del Catàleg, es defineix un
compromís general corporatiu vinculat al termini de pagament dels referits
recursos, tant d’ajuts com de fons de prestació
Per a tots els ajuts econòmics, i també per als recursos tècnics i materials, es
publica el barem de puntuació que s’ha de considerar en la valoració dels
projectes que presentin els ens.
El Portal de tramitació, eina per a la presentació electrònica de les sol·licituds,
facilita informació sobre el seu estat de tramitació.
El principi de simplicitat administrativa que inspira el present Catàleg es
tradueix en un sistema de justificació simplificat dels ajuts d’import igual o
inferior a 1.500,00 euros, la justificació dels quals consisteix exclusivament en
una acreditació que l’ens ha destinat l’import concedit a la realització de
l’actuació objecte d’ajut.

Fonaments de dret
Vist l’apartat setè I.5.c) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015)
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 Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” (annex 1).
Segon. APROVAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, el text íntegre del qual és el següent:
Règim del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”
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Article 30. Registre electrònic
Article 31. Consulta i seguiment
Article 32. Especialitats de justificació de fons de prestació
Article 33. Pagament
Capítol 7. Règims específics
Article 34. Actuacions pluriennals
Article 35. Catàlegs sectorials
Capítol 8. Modificacions en la resolució
Article 36. Canvis de destinació
Article 37. Ampliació de terminis
Article 38. Renúncies i reduccions
Article 39. Caducitat dels expedients tècnics i materials
Article 40. Altres modificacions
Capítol 9. Tancament
Article 41. Audiència i tancament
Capítol 10. Protecció de dades
Article 42. Protecció de dades
Capítol 11. Terminis màxims
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i
gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2016 (d’ara endavant,
Catàleg) del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Article 2. El Catàleg de serveis
1. El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a
fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.
2. Per cada recurs, el Catàleg proporciona la següent informació:
a.
b.
c.
d.
e.

Nom i descripció del recurs.
Tipus i classe de recurs.
Àrea de la Diputació que el promou.
Programa de què forma part.
Unitat prestadora de referència de la Diputació.
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f.

Àmbit de cooperació, d’entre: a) prestació de serveis públics i garantia de la
cohesió social, b) manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica, c) nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica, i d) solvència financera.
g. Termini de sol·licitud.
h. Destinataris.
i. Criteris de valoració de sol·licituds.
j. Condicions de concertació, si n’hi ha, les quals estableixen les particularitats i
requisits del recurs en matèria de sol·licitud i execució.
k. Compromisos de qualitat aplicables i mesures d’esmena.
l. Normativa aplicable.

Article 3. Destinataris
1. Són destinataris del Catàleg:
a.
b.

Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de
Barcelona.
També són destinataris els ens següents: les entitats municipals
descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els
consorcis adscrits a un ens local.

2. Per assolir una distribució adequada dels recursos segons el marc legal vigent i
una millor adaptació a les necessites locals, els recursos del Catàleg s’adrecen a
alguns o tots dels següents trams de població:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fins a 1.000 habitants
De 1.001 a 5.000 habitants
De 5.001 a 20.000 habitants
De 20.001 a 50.000 habitants
De 50.001 a 75.000 habitants
Més de 75.000 habitants

3. Quan s’hagi de considerar la població per valorar sol·licituds, distribuir recursos o
aplicar condicions específiques, s’ha de prendre com a referència la població del
padró vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg.
4. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari del Catàleg.
Article 4. Tipus i classe de recursos
1. Els recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic,
econòmic o material.
2. Els recursos tècnics poden ser de les classes següents:
a. Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió: Disseny,
desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques de suport al treball dels
ens
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b. Redacció de plans, projectes i informes: Elaboració i lliurament d’un document
de pla, projecte o estudi a sol·licitud d’un ens.
3. Els recursos econòmics poden ser de les classes següents:
a. Ajuts econòmics: Transferències dineràries puntuals per al finançament de
serveis, activitats i inversions, distribuïdes per valoració de projectes i sobre la
base de criteris d’interès públic.
b. Fons de prestació: Transferències dineràries de caràcter excepcional per al
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències
s’han de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb
l’objecte finançat, que s’han de justificar expressament. Poden ser de caràcter
poblacional, territorial, socioeconòmic o de gestió.
4. Els recursos materials poden ser de les classes següents:
a. Provisió de béns, equips i subministraments: Posada a disposició d’un bé
moble en favor d’un ens, de forma permanent o temporal.
b. Realització de serveis i activitats: Gestió completa i permanent d’una funció per
encàrrec d’un ens local. Posada a disposició de recursos per a la prestació de
serveis i activitats adreçades a la ciutadania.
Article 5. Quantia total i consignació pressupostària
1. La quantia total a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2016 és de trenta-un milions cinc-cents vint-i-vuit mil sis-cents
quaranta euros (31.528.640,00 euros), i es distribueix estimativament amb càrrec a
les aplicacions del pressupost 2016 que es detallen a continuació, sense perjudici
de les modificacions de crèdit que es produeixin en l’exercici:
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Centre gestor
Dir. Relacions
Internacionals
Dir. Relacions
Internacionals
Dir. Relacions
Internacionals
Dir. Relacions
Internacionals
Gab. Premsa i
Comunicació
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Comerç
Ger. Serveis de
Medi Ambient
Ger. Serveis de
Medi Ambient

Quantia total
ajuts
econòmics

Orgànic

Aplicació
pressupostària

Núm.
expedient
SIGC

Quantia ajuts
econòmics

11200

G/11200/92060/46250

2015/9346

80.000,00

11200

G/11200/92400/46250

11200

G/11200/92400/46550

2015/9342

15.750,00

11200

G/11200/92061/46250

2015/9345

25.000,00

823.750,00

11100

G/11100/92050/46250

2015/0009337

25.000,00

25.000,00

30300

G/30300/43100/46250

2015/0009401

1.265.000,00

30300

G/30300/43100/46350

1.000,00

30300

G/30300/43100/46550

1.000,00

30300

G/30300/43100/46750

4.500,00

30300

G/30300/43100/46850

4.500,00

30300

G/30300/43100/46950

43.000,00

50500

G/50500/17210/46250

2015/9391

420.000,00

50500

G/50500/17220/46250

2015/9393

175.000,00

703.000,00
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Observacions
Condicionat a la
modificació de crèdit
Condicionat a la
modificació de crèdit
Condicionat a la
modificació de crèdit
Condicionat a la
modificació de crèdit
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Centre gestor
Ger. Serveis de
Medi Ambient
Ger. Serveis de
Turisme
Ger. Serveis de
Turisme
Ger. Serveis de
Turisme
Ger. Serveis
d'Educació
Ger. Serveis
d'Esports
Ger. Serveis
d'Esports
Ger. Serveis
d'Esports
Ger. Serveis
d'Esports
Ger. Serveis
d'Habitatge, Urb. i
Act.
Ger. Serveis
d'Habitatge, Urb. i
Act.
Ger. Serveis
d'Igualtat i
Ciutadania

Orgànic

Aplicació
pressupostària

Núm.
expedient
SIGC

Quantia ajuts
econòmics

Quantia total
ajuts
econòmics

50500

G/50500/17221/46250

2015/9392

250.000,00

845.000,00

30200

G/30200/43200/46250

2015/9438

100.000,00

30200

G/30200/43200/46550

40.000,00

30200

G/30200/43200/46750

130.000,00

270.000,00

40300

G/40300/32000/46250

2.630.000,00

2.630.000,00

40400

G/40400/34100/46250

1.455.640,00

40400

G/40400/34100/46251

650.000,00

40400

G/40400/34200/76250

495.000,00

40400

G/40400/34200/76251

2015/0009363

162.500,00

50300

G/50300/15100/46250

2015/0009405

500.000,00

50300

G/50300/15100/76250

2015/0009405

500.000,00

1.000.000,00

60300

G/60300/23110/46250

2015/0009377

3.800.000,00

3.800.000,00

2015/0009385
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Centre gestor
Ger. Serveis
d'Infraestr. Viàr. i
Mob.
Of. Difusió Artística
Of. Estudis i
Recursos Culturals
Of. Patrimoni
Cultural
Of. Patrimoni
Cultural
Of. Tèc. de
Prevenció Mpal.
Incendis For
Of. Tèc. de
Prevenció Mpal.
Incendis For
Of. Tèc.
d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Of. Tèc.
d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Of. Tèc.
d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Serv. Mercat de
Treball

Orgànic

Aplicació
pressupostària

Núm.
expedient
SIGC

Quantia ajuts
econòmics

Quantia total
ajuts
econòmics

50100

G/50100/45302/46250

2015/0009402

80.000,00

80.000,00

40103

G/40103/33410/46250

2015/009331

450.000,00

450.000,00

40101

G/40101/33400/46250

2015/0009425

611.000,00

611.000,00

40102

G/40102/33220/46250

2015/0009322

80,000,00

40102

G/40102/33300/46250

50405

G/50405/17200/46250

50405

G/50405/17200/46251

30102

G/30102/43900/46250

30102

G/30102/43900/46550

70.000,00

30102

G/30102/43900/46750

438.000,00

30101

G/30101/24100/46250

382.500,00
2015/9389

51.900,00
600.000,00

2015/0009311

2015/0008242
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Centre gestor
Serv. Mercat de
Treball
Serv. Mercat de
Treball
Serv. Mercat de
Treball
Serv. Salut Pública
Serv. Salut Pública
Serv. Salut Pública
Serv. Salut Pública
Serv. Suport
Polítiques de
Consum
Serv. Suport
Polítiques de
Consum
Serv. Teixit
Productiu
Serv. Teixit
Productiu
Serv. Teixit
Productiu
Serv. Teixit
Productiu

Núm.
expedient
SIGC

Quantia ajuts
econòmics

Quantia total
ajuts
econòmics

Orgànic

Aplicació
pressupostària

30101

G/30101/24100/46350

90.000,00

30101

G/30101/24100/46550

250.000,00

30101

G/30101/24100/46750

100.000,00

1.891.000,00

604010000
604010000
604010000
604010000

G/60401/31100/46250
G/60401/31100/46350
G/60401/31100/46550
G/60401/31100/76250

2015/0009378

5.840.350,00
20.000,00
29.000,00
1.000.000,00

6.889.350,00

60402

G/60402/49300/46250

2015/0009379

60402

G/60402/49300/46550

43300

G/30103/43300/46250

43300

G/30103/43300/46350

100.000,00

43300

G/30103/43300/46550

393.000,00

43300

G/30103/43300/46750

605.000,00

1.300.000,00
120.000,00

2015/0009289
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2. La quantia a aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg de
serveis de l’any 2016 és de setze milions setanta-cinc mil euros (16.075.000,00
euros), i es distribueix estimativament amb càrrec a les aplicacions del pressupost
2016 que es detallen a continuació, sense perjudici de les modificacions de crèdit
que es produeixin en l’exercici:
Centre gestor
Dir. Serveis
Tecnologies i Sist.
Corpor.
Ger. Serveis d'Educació
Of. Estudis i Recursos
Culturals
Of. Tèc. d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Of. Tèc. d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Of. Tèc. d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Of. Tèc. d'Estratègies
Desenv. Econòmic
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Mercat de Treball
Serv. Mercat de Treball
Serv. Mercat de Treball
Serv. Mercat de Treball
Serv. Teixit Productiu
Serv. Teixit Productiu

Orgànic

Aplicació
Pressupostària

Quantia

Quantia total

14200

G/14200/49100/76250

266.000,00

266.000,00

40300

G/40300/32000/46253

800.000,00

800.000,00

40101

G/40101/33400/46250

309.000,00

309.000,00

30102

G/30102/43900/46250

160.000,00

30102

G/30102/43900/46350

22.000,00

30102

G/30102/43900/46550

120.000,00

30102

G/30102/43900/46750

98.000,00

60101
60101
60101
60101
30101
30101
30101
30101
43300
43300

G/60101/23100/46250 10.481.300,00
G/60101/23100/46350
9.200,00
G/60101/23100/46550 500.000,00
G/60101/23100/46750
9.500,00
11.000.000,00
G/30101/24100/46250 2.624.000,00
G/30101/24100/46350
40.000,00
G/30101/24100/46550 150.000,00
G/30101/24100/46750
86.000,00
2.900.000,00
G/30103/43300/46550 258.000,00
G/30103/43300/46750 142.000,00
400.000,00

400.000,00

3. La quantia prevista a aplicar als recursos tècnics i materials del Catàleg amb càrrec
als capítols 2, 4 i/o 7 és de deu milions sis-cents quaranta-cinc mil vuit-cents
noranta euros (10.645.890,00 euros), amb càrrec a les aplicacions del pressupost
2016 que es detallen a continuació, sense perjudici de les modificacions de crèdit
que es produeixin en l’exercici.
Centre gestor
Dir. Serveis
Tecnologies i Sist.
Corpor.
Dir. Serveis
Tecnologies i Sist.
Corpor.
Dir. Serveis
Tecnologies i Sist.
Corpor.
Gab. Premsa i
Comunicació

Orgànic

Aplicació
Pressupostària

14200

G/14200/49100/46251

60.000,00

14200

G/14200/49100/46256

100.000,00

14200

G/14200/49100/46257

81.000,00

241.000,00

11100

G/11100/92050/46250

40.000,00

40.000,00
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Centre gestor
Ger. Serveis d'Assist.
Govern Local
Ger. Serveis d'Assist.
Govern Local
Ger. Serveis d'Assist.
Govern Local
Ger. Serveis d'Assist.
Govern Local
Ger. Serveis d'Assist.
Govern Local
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis de Medi
Ambient
Ger. Serveis
d'Educació
Ger. Serveis
d'Educació
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis
d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis
d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis
d'Infraestr. Viàr. i Mob.
Ger. Serveis
d'Infraestr. Viàr. i Mob.
Ger. Serveis Equ.,
Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ.,
Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ.,
Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ.,
Inf.,U.i Patr.Arq.
Of. Estudis i Recursos
Culturals
Of. Estudis i Recursos
Culturals
Of. Mercats i Fires
Locals
Of. Mercats i Fires
Locals

Orgànic

Aplicació
Pressupostària

13100

G/13100/92200/22750

35.000,00

13100

G/13100/92200/22751

32.000,00

13100

G/13100/92200/46255

76.800,00

13100

G/13100/92200/46256

64.000,00

13100

G/13100/92200/46257

80.000,00

50500

G/50500/17210/46255

25.000,00

50500

G/50500/17210/46256

300.000,00

50500

G/50500/17210/46257

100.000,00

50500

G/50500/17210/46258

100.000,00

50500

G/50500/17210/46259

65.000,00

50500

G/50500/17220/46255

40.000,00

50500

G/50500/17220/46256

30.000,00

50500

G/50500/17210/76250

120.000,00

40300

G/40300/32000/46255

606.605,00

40300

G/40300/32000/46256

167.850,00

774.455,00

40400
40400

G/40400/34100/46256
G/40400/34200/46255

70.000,00
340.000,00

410.000,00

50300

G/50300/15100/22750

200.000,00

50300

G/50300/15100/46255

691.000,00

50100

G/50100/45302/22750

365.000,00

50100

G/50100/45302/46255

265.000,00

50200

G/50200/15000/22750

1.000.000,00

50200

G/50200/33600/22750

550.000,00

50200

G/50200/33600/46255

45.000,00

50200

G/50200/15000/76256

545.000,00

40101

G/40101/33400/46255

40.000,00

40101

G/40101/33400/46256

150.000,00

30302

G/30302/43120/22750

15.000,00

30302

G/30302/43120/46255

5.000,00
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Quantia

Quantia total

Observacions

287.800,00

780.000,00

891.000,00

630.000,00

2.140.000,00

190.000,00

20.000,00

Condicionat a la
modificació de
crèdit
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40102
60302

Aplicació
Pressupostària
G/40102/33300/22750
G/60302/23110/46255

87.225,00
279.910,00

87.225,00
279.910,00

60301

G/60301/23110/46255

200.000,00

200.000,00

30201
30201
30201
60101
60101
60101
60101
60101
30301
30301

G/30201/43201/22750
G/30201/43201/46255
G/30201/43201/76255
G/60101/23100/46255
G/60101/23100/46256
G/60101/23100/46355
G/60101/23100/46555
G/60101/23100/46755
G/30301/43100/22750
G/30301/43100/46255

30.000,00
74.000,00
400.000,00
319.700,00
200.000,00
2.500,00
25.000,00
2.800,00
50.000,00
10.000,00

30101

G/30101/24100/46250

150.000,00

150.000,00

60303

G/60303/23110/46255

125.000,00

125.000,00

60103

G/60103/23101/22750

145.500,00

60103

G/60103/23101/22751

1.500.000,00

60103

G/60103/23101/46255

169.264,00

60103

G/60103/23101/46256

110.000,00

60103

G/60103/23101/46257

90.000,00

60103

G/60103/23101/46555

10.736,00

Serv. Teixit Productiu

43300

G/30103/43300/46250

215.000,00

Serv. Teixit Productiu

43300

G/30103/43300/46550

5.000,00

Serv. Teixit Productiu

43300

G/30103/43300/46555

35.000,00

Serv. Teixit Productiu

43300

G/30103/43300/46750

5.000,00

Centre gestor

Orgànic

Of. Patrimoni Cultural
Of. Pla Jove
Of. Polítiques d'Igualtat
i Drets Civils
Of. Tèc. de Turisme
Of. Tèc. de Turisme
Of. Tèc. de Turisme
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Acció Social
Serv. Comerç Urbà
Serv. Comerç Urbà
Serv. Mercat de
Treball
Serv. Pol Acció
Comunitària i Part.
Ciutadana
Serv. Suport de
Programes Socials
Serv. Suport de
Programes Socials
Serv. Suport de
Programes Socials
Serv. Suport de
Programes Socials
Serv. Suport de
Programes Socials
Serv. Suport de
Programes Socials

Quantia

Quantia total

Observacions

504.000,00

550.000,00
60.000,00
Destinat a
catàleg sectorial

2.025.500,00
Destinat a
catàleg sectorial
Destinat a
catàleg sectorial
260.000,00

Destinat a
catàleg sectorial

Article 6. Procediment de concessió
1. La concessió dels recursos previstos al Catàleg es realitza per mitjà dels
procediments de concurrència competitiva i de concessió directa, en funció de la
classe de recurs.
2. Per concurrència competitiva es concedeixen els ajuts econòmics, previ estudi i
comparació de les sol·licituds presentades, i una vegada valorades i classificades
de conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts.
3. Per concessió directa s’atorguen els recursos restants:
a.
b.

Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió.
Fons de prestació.
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c.
d.
e.

Provisió de béns, equips i subministraments.
Realització de serveis i activitats.
Redacció de plans, projectes i informes.

Article 7. Règim jurídic
1. A més del present règim, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de
serveis:
a.
b.

El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.
El Catàleg de serveis de l’any 2016 i les condicions de concertació i
compromisos de qualitat que conté.

2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba
constituït per:
a.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19
de juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de
Catalunya.
b. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
c. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local.
d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
f. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
g. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
h. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
i. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a partir de la seva entrada en vigor.
j. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
k. La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
l. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
m. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a partir de
la seva entrada en vigor.
n. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya.
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o.
p.
q.

r.

s.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació.
Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.

Capítol 2. Sol·licitud
Article 8. Requisits
1. La concessió d’un recurs s’inicia a instància de l’ens destinatari mitjançant la
presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació, que no requereixen de
sol·licitud.
2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 18 de desembre de 2015 i
finalitza en el termini previst per a cada recurs en el capítol 11 del present règim.
3. La sol·licitud conté la informació següent:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El nom de l’actuació.
El recurs sol·licitat, així com també, l’Àrea corporativa i el programa al que
s’adscriu.
La classe de recurs, amb indicació de si es tracta d’un recurs econòmic,
tècnic o material.
Quan es tracti d’ajuts econòmics, l’import sol·licitat a la Diputació de
Barcelona i el cost total previst de l’actuació.
El termini màxim de sol·licitud.
Identificació d’una persona com a contacte tècnic destinatari de totes les
comunicacions electròniques que es generin en relació amb la sol·licitud i que
esdevindrà el referent de la Diputació en primera instància.
Les condicions específiques de sol·licitud i d’execució del recurs, les quals
vinculen als ens sol·licitants a tots els efectes.
Els ens destinataris poden adjuntar a la sol·licitud la documentació
complementària que considerin adient, d’acord amb els requisits tècnics
definits a la Seu electrònica i els previstos al Registre electrònic d’aquesta
corporació.
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4. En cas d’exigir-se documentació complementària, la seva presentació és requisit
indispensable per l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud.
5. Si les condicions de concertació preveuen un determinat grau de cofinançament
de l’actuació per part de l’ens destinatari, l’import sol·licitat en relació amb el cost
total previst ha de permetre aplicar la referida condició.
6. La sol·licitud pot determinar la modalitat d’execució de l’actuació, que pot ser a
càrrec del propi ens destinatari, per part de diversos ens destinataris o mitjançant
delegació a favor d’un altre ens públic, sense perjudici que es pugui modificar
durant l’execució per causes justificades. En cas de delegació, cal indicar la variant
de què es tracti, d’entre les següents: execució per ens instrumentals de l’ens
destinatari o que integrin el seu sector públic, o execució per altres ens destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla.
7. Si una mateixa actuació ha de ser executada per part de diversos ens destinataris,
s’admet la presentació d’una sol·licitud conjunta que ha de reunir els següents
requisits:
a.
b.
c.

La sol·licitud l’ha de presentar l’ens encarregat de gestionar-la.
La sol·licitud ha d’identificar la totalitat d’ens executors.
S’ha d’acreditar la conformitat dels altres ens destinataris.

8. Les condicions específiques dels recursos tècnics i materials que requereixin d’una
prestació continuada en el temps, i d’aquells altres recursos les singularitats del
procediment de contractació dels quals així ho aconsellin, poden establir que les
sol·licituds que es formulin són vigents durant tot el Pla, sense que calgui tornar a
presentar una nova sol·licitud per aquell recurs amb cada nou Catàleg que
s’aprovi.
Article 9. Procediment
1. Els mitjans per tramitar les sol·licituds es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
3. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
4. El Portal permet crear i editar esborranys de sol·licitud, i consultar l’estat de
tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari.
5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde o de secretari, en el cas dels
Ajuntaments, i de president, si es tracta d’altres d’ens, tenen, a més de les
funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
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6. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació
de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució d’un usuari
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
7. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
PSIS, de conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
8. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 10. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta una sol·licitud a través del Portal es genera un rebut
de registre acreditatiu de la presentació que conté una referència a la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del
registre electrònic de la Diputació.
2. La sol·licitud registrada està disponible a través del Portal.
Article 11. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no
l’existència de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la
sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haverse detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació
de la sol·licitud.
d. “Estimada”: Des del moment en què és objecte d’una concessió, en haver-se
localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor
valoració en aplicació dels criteris establerts. A aquests efectes, la sol·licitud es
considera estimada amb l’aprovació de l’acord o resolució administrativa
d’aprovació o amb l’emissió de la comunicació de concertació, en els termes de
l’article 21.
e. “Desestimada”: Des del moment en què no és objecte d’una concessió, per
haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una
pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les
condicions administratives i tècniques establertes o per haver desistit d’ella
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f.

l’ens sol·licitant. A aquests efectes, la sol·licitud es considera desestimada amb
l’aprovació la resolució administrativa de denegació.
“Finalitzada”: Per a recursos econòmics i que consisteixin en transferències
dineràries, des del moment en què es realitzi el darrer pagament. Per als
recursos tècnics i materials que, en els termes de l’article 21, es resolguin per
resolució administrativa d’aprovació, des del moment en què es realitzi l’objecte
de l’actuació o s’aprovi la revocació o la renúncia i, si s’exigeix la recepció, des
del moment en què aquesta recepció s’efectuï. Per als recursos tècnics i
materials que, en els termes de l’article 21, es resolguin per resolució
administrativa d’acreditació, quan s’aprovi aquesta resolució.

Article 12. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds
que es trobin en estat de “lliurada”.
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la tramitació
d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
Article 13. Encàrrec de tramitació electrònica
1. Els ens destinataris, en el termini de cinc dies hàbils des que transcorri el termini
de sol·licitud, poden encarregar a la Diputació de Barcelona la tramitació
electrònica de les seves sol·licituds quan concorri algun dels supòsits següents, i
no es puguin resoldre dins del termini de sol·licitud:
a. Funcionament anòmal de les aplicacions.
b. Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions.
c. Manca dels certificats digitals necessaris.
2. L'acreditació de les condicions anteriors l’ha de signar un usuari que tingui la
condició de signatari de sol·licituds i ha de presentar-se a la Diputació en el termini
màxim de cinc dies hàbils des del venciment del termini de sol·licitud, juntament
amb la documentació de sol·licitud establerta. La Diputacio s’ha de coordinar amb
l’ens per finalitzar el procediment de sol·licitud.
Capítol 3. Instrucció
Article 14. Responsables
Els responsables del procediment d’instrucció són les gerències o direccions de
Serveis de la Diputació de Barcelona sota la direcció de les coordinacions competents
de les Àrees de Gestió constituïdes a la corporació.
Article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds.
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2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini
l’existència de defectes esmenables, es procedirà de la següent manera:
a. S’ha d’enviar a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic
que identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més,
sobre la disponibilitat del requeriment de subsanació al Portal.
b. L’ens sol·licitant disposa de deu dies naturals des de l‘endemà de l’emissió del
correu electrònic d’advertiment de subsanació per accedir a l’expedient
disponible al Portal.
c. L’esmena del defecte es condició indispensable per a prosseguir amb la
instrucció de la sol·licitud. El termini de subsanació és de set dies naturals
comptadors a partir de l’endemà de la data de l’accés a l’expedient disponible
al Portal.
3. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admet la presentació, en el marc d’una
subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
Article 16. Criteris automàtics de subsanació
Els centres gestors responsables, sense necessitat de requeriment previ a l’ens
sol·licitant, poden adoptar els criteris de revisió amb els efectes que tot seguit s’hi
detallen:
a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes
sol·licituds prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el
contrari.
c. Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun
aspecte, preval la sol·licitud.
d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible
d’acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud
conjunta, sempre que compleixi els requisits establerts.
Article 17. Valoració
1. Per a la valoració de les sol·licituds, els centres gestors de la Diputació han
d’aplicar íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el Catàleg,
vetllant en tot cas per l’objectivitat en la seva ponderació.
2. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds es s’han de classificar en una
de les categories següents:
a. Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió, en haver-se
localitzat recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor
valoració en aplicació dels criteris establerts.
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b. Sol·licituds desestimades per menor valoració: aquelles que no siguin objecte
d’una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i
haver obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris establerts.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens
sol·licitant: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb
les condicions administratives i tècniques establertes, o per haver desistit d’elles
l’ens sol·licitant.
Article 18. Especialitats d’instrucció d’ajuts econòmics
1. Els centres gestors disposen, com a màxim, fins al 15 de febrer de 2016 per
requerir la subsanació de defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics. En
conseqüència, el termini màxim per subsanar defectes és el 7 de març de 2016.
2. Les gerències o direccions de Serveis de la Diputació han d’elaborar i custodiar els
informes d’instrucció, que han de contenir l’explicació de la forma objectiva com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
instrucció, així com, si escau, una proposta motivada per declarar el caràcter
pluriennal i/o una proposta motivada de pagaments avançats de determinades
actuacions.
3. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt
anterior, cada Àrea sectorial de la Diputació present en el Catàleg s’ha de reunir
formalment a través d'un òrgan col·legiat.
4. Aquest òrgan està presidit per la presidència de l'Àrea i també en són membres
titulars els diputats delegats i/o adjunts, quan s'hagin de validar informes de la
seva competència, la coordinació de l'Àrea, les coordinacions en matèria i/o en
àmbit, quan s'hagin de validar informes de la seva competència, les gerències o
direccions de Serveis els informes dels quals hagin de ser objecte de validació i la
direcció de Serveis de Cooperació Local.
5. La presidència de l'Àrea pot delegar la presidència de l'òrgan tant en un membre
electe com en personal tècnic de la mateixa Àrea d'adscripció. En cas que la
delegació recaigui en un membre titular de l’òrgan, aquest últim, al seu torn, i per
la condició per la qual és membre titular, també ha de delegar en un tercer.
6. L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari, que ha de ser designat pel seu
president, i que pot ser un membre del propi òrgan o una persona adscrita a l’Àrea.
El secretari ha de convocar la reunió, fer arribar els informes d’instrucció objecte
de validació als membres de l’òrgan amb una antelació mínima de tres dies
laborables respecte de la celebració de la reunió, i aixecar acta en què
s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i
temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el
acords adoptats.
7. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan avaluador és el format
per la meitat dels seus membres, entre els quals es requereix la presència del
president i el secretari, o persones en qui deleguin.
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8. Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de
Barcelona de 1.000 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000
euros, del 100 per cent de l’import sol·licitat.
9. No es procedeix a la realització de l’aportació mínima definida al punt anterior per
als recursos següents: Esport per prevenir el risc d'exclusió.
Article 19. Especialitats d’instrucció de recursos tècnics i materials
1. El termini màxim de què disposen els centres gestors per requerir la subsanació
de defectes als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza: per a
recursos amb termini de sol·licitud fins al 2 de febrer de 2016, el 7 de març de
2016; per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2016, el 8 de
maig de 2016; per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre
2016, el 6 de novembre de 2016; i per a recursos amb termini de sol·licitud fins al
31 de desembre de 2016, el 12 de febrer de 2017.
2. Els centres gestors disposen, en tot cas, de dues setmanes des de la presentació
de la sol·licitud per promoure el canvi de centre gestor d’aquelles que no siguin de
la seva responsabilitat per raó de la matèria.
Capítol 4. Concessió i acceptació
Article 20. Responsables
1. La concessió dels recursos ha de ser aprovada per l’òrgan competent. Els
coordinadors assumeixen amb la seva signatura les propostes de decrets i de
dictàmens que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans
unipersonals i col·legiats de la corporació.
2. Els responsables de tramitar els actes de concessió i/o denegació són els centres
gestors, en el cas de recursos tècnics, recursos materials i fons de prestació, i la
direcció de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts econòmics.
Article 21. Formes de concessió
1. En base a la naturalesa de les actuacions i els compromisos que se’n derivin, i a
criteri dels centres gestors, la concessió pot adoptar una de les formes següents:
a. Acord o resolució administrativa d’aprovació, per a cada sol·licitud o per a una
relació de sol·licituds, que:
o És el sistema a utilitzar per a les classes de recursos següents: “ajuts
econòmics”, “fons de prestació”, “provisió de béns, equips i
subministraments” consistents en cessió en propietat de béns
inventariables, “realització de serveis i activitats” en el marc de catàlegs
sectorials i “redacció de plans, projectes i informes” que s’hagin de
contractar externament.
o El termini màxim de concessió és:
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Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 2 de febrer de
2016 i al 31 de març de 2016: tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de
setembre de 2016 i al 31 de desembre de 2016: tres mesos, a
comptar a partir de l’endemà de la data en què es presenti la
sol·licitud.
Quan es tracti de la concessió de recursos respecte dels quals calgui
recórrer a la contractació externa harmonitzada, el termini de resolució
es perllonga fins a tres mesos des de l’endemà de la data de recepció
per la Diputació de l’objecte del contracte.
La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i s’ha d’adoptar per
resolució administrativa dins del termini de concessió establert.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi concedit l'ajut, la
sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu. La
desestimació de sol·licituds per silenci administratiu no eximeix de
l’obligació de resoldre-la expressament.
S’assigna codi de xarxa a totes les actuacions, als efectes de garantirne el seguiment.
A criteri del centre gestor, la col·laboració es pot formalitzar a través de
convenis que recolliran aquells aspectes que aportin valor al
desenvolupament de les actuacions, i inclouran, en tot cas, el termini
d’execució de l’actuació.
És notificat a tots els ens destinataris de manera individualitzada en el
termini màxim de deu dies.
S’entén acceptat per l’ens destinatari si aquest no manifesta
expressament la renúncia en el termini d’un mes, sense perjudici que la
resolució indiqui un altre termini, comptat a partir de la data de la
notificació. En el cas de convenis, s’entén acceptat amb la seva
signatura.


o

o

o
o

o
o

b. Resolució administrativa d’acreditació, que:
o

o

o
o

És el sistema preferent per a les classes de recursos següents:
“desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió”,
“provisió de béns, equips i subministraments” diferents dels relatius a
cessió en propietat, “realització de serveis i activitats” diferents de
catàlegs sectorials i “redacció de plans, projectes i informes” que es
realitzin amb mitjans propis.
Ha de ser precedida d’una concertació adreçada a establir els termes
de realització de l’actuació entre els centres gestors de la Diputació i els
ens destinataris en el termini màxim de tres mesos des de la recepció
de la sol·licitud, concertació que ha de concretar-se-se en una
comunicació a l’ens.
És promoguda pels centres gestors de la Diputació cada trimestre
natural, havent-se de tramitar l’última resolució no més tard del 31 de
març de 2017.
Deixa constància de les actuacions concertades i, si escau, de la
recepció de l’objecte de l’actuació.
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o
o

S’assigna codi de xarxa a totes les actuacions, als efectes de garantirne el seguiment.
La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i ha de ser promoguda
pels centres gestors de la Diputació cada trimestre natural, havent-se
de tramitar l’última resolució no més tard del 31 de març de 2017.
Transcorregut el termini màxim de concertació sense que s’hagi produït
la concertació, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci
administratiu. La desestimació de sol·licituds per silenci administratiu no
eximeix de l’obligació de resoldre-la expressament.

2. Els ajuts atorgats tenen caràcter finalista; per tant, no generen cap dret d’obtenció
de nous ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Article 22. Especialitats de concessió de redacció de plans, projectes i informes
que s’hagin de contractar externament
1. L’acte de concessió ha de regular les condicions d’execució i, en concret, el termini
i forma de lliurament i recepció dels treballs i, si s’escau, el règim de
cofinançament, que pot vincular-se bé a l’adjudicació del contracte, bé al lliurament
del treball.
2. Amb caràcter general, si la concessió es correspon íntegrament amb la sol·licitud,
en allò relatiu a l’abast i a les condicions de transferència dels recursos per part de
la Diputació, no és necessària l’acceptació expressa per part de l’ens destinatari.
En aquest supòsit, la Diputació pot procedir a l’adopció immediata dels actes per
executar l’actuació.
3. En cas contrari, s’ha de fer constar en l’acte de concessió que l’ajut s’entén
acceptat pels destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de
recepció de la notificació, aquests no manifesten expressament la seva renúncia,
sense perjudici que, en cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la
signatura.
4. L’acte de concessió pot modificar l’esmentat termini d’acceptació, així com establir
l’obligatorietat de l’acceptació expressa.
Article 23. Especialitats de concessió d’ajuts econòmics
1. L’acte de concessió és promogut per la direcció de Serveis de Cooperació Local i
s’ha d’aprovar en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini
de sol·licitud.
2. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix
la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú,
en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La
publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació i també
s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic.
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3. L’ajut s’entén acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir
de la data de publicació, aquests no manifesten expressament la renúncia, sense
perjudici que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva
signatura.
Article 24. Especialitats de concessió de fons de prestació
1. L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a
la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent.
Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de quantificació de la
participació de cada ens en els recursos del fons i les condicions de la seva
execució.
2. L’acte s’ha de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de deu dies des
de l’aprovació.
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic el
detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació
pressupostària, el destinatari i la quantia de l’ajut, en el termini màxim d’un mes
des de la resolució.
4. Per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els destinataris manifestin
expressament l’acceptació de l’ajut dins del termini que s’estableixi en l’acte de
concessió, així com també la de tots els termes de la concessió i les condicions de
la seva execució, mitjançant del model normalitzat, disponible a la Seu Electrònica
Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals. Aquesta acceptació pot ser per la totalitat
de l’ajut o parcial.
Capítol 5. Execució
Article 25. Responsables
1. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions són els centres
gestors de la Diputació. A tal efecte, poden establir aquells mecanismes de
seguiment i control de les actuacions que considerin adients, així com sol·licitar a
l’ens destinatari còpia de la documentació de l’actuació, a més de requerir-li
l’elaboració i el lliurament d’aquella documentació que es consideri necessària.
2. L’ens destinatari ha de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o
incidència que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada o de les
condicions de concertació.
3. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca
de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
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Article 26. Especialitats d’execució de redacció de plans, projectes i informes
1. La realització de les actuacions consistents en la redacció de plans, projectes i
informes s’ha de dur a terme, preferentment, amb mitjans propis de la Diputació,
sense perjudici que, per raó d’especialitat o d’urgència, també es pugui dur a terme
mitjançant la contractació externa.
2. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació ha de dur a terme la
tramitació i gestió dels contractes que siguin necessaris per garantir l’efectivitat de
l’ajut concedit.
3. Els treballs que s’hagin de contractar externament s’han de llirar als destinataris en
els termes de l’acte de concessió.
4. A partir del lliurament definitiu, la Diputació no ha d’atendre cap esmena referida
als treballs.
5. Els destinataris han d’acreditar la recepció dels treballs mitjançant el model
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de
tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs
Locals. La resolució de concessió del recurs ha d’establir el termini per a la referida
recepció. Transcorreguts tres mesos des del lliurament sense haver presentat la
recepció, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
6. La vigència d’aquestes actuacions es vincula al termini d’execució i lliurament dels
plans, projectes i informes objecte de suport.
Article 27. Especialitats d’execució de recursos materials
La vigència dels recursos materials es vincula al termini d’execució del recurs objecte
de suport.
Capítol 6. Justificació
Article 28. Especialitats de justificació d’ajuts econòmics
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, a excepció de les actuacions
pluriennals.
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 31 de març de 2017 per a justificar
les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la justificació,
per decret de la presidència de la Diputació s’ha de requerir als destinataris per a
què en el termini improrrogable de quinze dies des de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la presentin, amb l’advertiment que,
de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
3. Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4
del pressupost de depeses dels ens destinataris. Les condicions de concertació del
recurs poden preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé
admetre com a elegible la despesa d’altres capítols.
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4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el
model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor
de l’ens.
5. En virtut del principi de simplicitat administrativa que inspira el present règim, la
justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, inclourà, d’acord
amb el model normalitzat definit a l’efecte, una acreditació de l’interventor o del
secretari-interventor de l’ens, de les despeses realitzades pel seu muntant global,
agrupades per tipologies de despesa.
6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.
7. El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin
respecte de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui
experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent respecte del cost
informat en la sol·licitud, el centre gestor pot proposar, previ informe justificatiu de
la mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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,
a excepció de les declarades pluriennals.
9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre
coneixement.
10. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a
pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas
pot ser superior a l’aprovat.
11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost
de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import
concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.
12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes
imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació dels
recurs, hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció.
13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit sigui
inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de presentar una única
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.
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14. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de
Barcelona i d’altres administracions, llevat que les condicions de concertació del
recurs hagin previst el contrari.
15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades en el marc del
Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic.
16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d’acord
amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació de la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva
aprovació.
17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, amb
caràcter general, com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació
de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens
executor.
c. L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la
seva part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a
comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament.
d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la
majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens,
la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
Article 29. Procediment de justificació d’ajuts econòmics
1. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en
suport paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos
suports, prevaldrà l’electrònica
2. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
concertacio/default.asp
3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà al Registre de
Factures de la Diputació de Barcelona.
4. Si s’opta per la tramitació electrònica, aquesta es realitzarà a través del “Portal de
tràmits
dels
ens
locals
i
altres
administracions”
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
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5. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
6. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de
tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari.
7. Per crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient corresponent.
8. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen, a
més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.
9. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació
de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en
l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
11. En el cas de la justificació electrònica, d’acord amb el previst a l’article 35.2 de la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics,
la Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment del procediment, sol·licitar als
ens locals l’aportació dels originals dels documents adjunts al document electrònic
de justificació de les despeses.
12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 30. Registre electrònic
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al
registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així
com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la
Diputació. Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la
Diputació si en la justificació es sol·licita un pagament.
Article 31. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar
l’existència o no de defectes esmenables.
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b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència
de defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haverse detectat defectes esmenables.
Article 32. Especialitats de justificació de fons de prestació
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a justificar les
despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la justificació,
per decret de la presidència delegada de l’àrea corresponent s’ha de requerir als
destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de l’endemà
de la notificació la presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la
revocació de l’ajut.
3. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
4. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris. Les condicions de concertació del recurs poden
preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé admetre com a
elegible la despesa d’altres capítols.
5. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el
model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor
de l’ens.
6. En virtut del principi de simplicitat administrativa que inspira el present règim, la
justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, inclourà, d’acord
amb el model normalitzat definit a l’efecte, una acreditació de l’interventor o del
secretari-interventor de l’ens, de les despeses realitzades pel seu muntant global,
agrupades per tipologies de despesa.
7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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,
a excepció de les declarades pluriennals.
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9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre
coneixement.
10. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a
pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas
pot ser superior a l’aprovat.
11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost
de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import
concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.
12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes
imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació dels
recurs, hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció.
13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit sigui
inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de presentar una única
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.
14. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de
Barcelona i d’altres administracions, llevat que les condicions de concertació del
recurs hagin previst el contrari.
15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades en el marc del
Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic.
16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d’acord
amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació de la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva
aprovació.
17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, amb
caràcter general, com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació
de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens
executor.
c. L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la
seva part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a
comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament.
d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
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18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la
majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens,
la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
Article 33. Pagament
1. Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
2. Es poden efectuar pagaments immediats quan, a la justificació, s’acrediti la
concurrència de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència. Aquests pagaments
s’ha de fer efectius en els tres dies hàbils immediats comptadors des de què hagin
completat la tramitació o se n’hagi declarat la urgència.
3. Es poden efectuar pagaments avançats quan, a la sol·licitud, s’acrediti la
concurrència de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència, el centre gestor les
informi favorablement i es motivi en l’acte de concessió.
Capítol 7. Règims específics
Article 34. Actuacions pluriennals
1. Quan es tracti de recursos econòmics, amb caràcter excepcional i per causes
degudament acreditades, la Diputació pot aprovar ajuts que comporten declaració
de pluriennalitat de despesa a càrrec dels exercicis 2016 i 2017.
2. El període d’execució màxim d’aquestes actuacions comprendrà de l’1 de gener de
2016 fins el 31 de desembre de 2017.
3. L’acte en què es formalitzi l’ajut ha d’establir la part de l’actuació que s’ha
d’executar el primer any i el sistema de pagament. En el primer any s’ha de
consignar com a mínim el 50 per cent de l’import total de l’ajut.
4. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions
pluriennals:
a. Termini de justificació parcial: L’ens destinatari ha de justificar les despeses de
les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de
març de 2017.
b. Termini de justificació final: L’ens destinatari ha de justificar les despeses de les
actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març
de 2018.
5. L’ens destinatari ha de realitzar, com a mínim, una justificació parcial de les
despeses del primer any, corresponent al 50 per cent de l’import consignat per
aquest any. La manca o insuficiència d’aquesta justificació parcial pot comportar la
revocació de l’ajut o la seva reducció en la part no justificada amb caràcter mínim,
procedint, si s’escau, a efectuar el reintegrament dels imports abonats.
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6. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució
s’han d’incorporar en el pressupost del segon any, d’acord amb l’establert en el
paràgraf anterior, i poden ser justificats per l’ens destinatari dins del termini de
justificació final.
7. Excepcionalment i de forma motivada, la Diputació pot fer un únic pagament inicial i
per avançat, en els terminis generals establerts, equivalent a l’import total concedit
per al primer any. El pagament de l’import restant de l’ajut s’ha de realitzar contra
justificació final de tota l’actuació.
Article 35. Catàlegs sectorials
1.

Els catàlegs sectorials són un recull d’activitats que es posen a disposició dels ens
destinataris. La concessió d’un recurs propi d’un catàleg sectorial implica
l’obtenció, no separable per part de l’ens destinatari, d’un recurs material, adreçat
a la realització d’una activitat catalogada per l'àrea gestora, i també pot implicar la
concessió d’un ajut econòmic, adreçat a procurar un suport al finançament
d’aquesta activitat, sent el recurs material esmentat el preeminent a efectes de
determinar el procediment a seguir per la seva concessió.

2.

La relació d’activitats catalogades i el procediment per a la seva concessió es
publicaran a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

3.

Correspon als centres gestors regular i aprovar les condicions de participació
d’aquelles entitats que estiguin interessades a formar part de l’oferta d’aquests
catàlegs.

4.

l’acte de concessió s’ha de fer per decret que ha d’aprovar, simultàniament, el
recurs material i l’econòmic que hi estigui vinculat, i establir, si s’escau, el règim de
cofinançament de l’activitat entre l’ens destinatari i la Diputació.

5.

El termini d’execució de les actuacions s’ha de concretar en l’acte de formalització.
Els responsables del seguiment de l’execució dels ajuts són els centres gestors.

6.

Quan la concessió impliqui també un ajut econòmic, els destinataris ha de
justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els dos mesos següents a
la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la
notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a
comptar des de la recepció de la notificació. A criteri del centre gestor, es pot fixar
un termini de justificació general, que no pot ser superior al 31 de març de 2017.

Capítol 8. Modificacions en l’acte de concessió
Article 36. Canvis de destinació
1.

Quan s’hagin concedit recursos econòmics, l’ens destinatari pot sol·licitar un canvi
de la seva destinació.
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2.

Aquestes modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen la presentació a
la Diputació d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’alcalde, president,
regidor responsable o secretari de l’ens.

3.

El termini de presentació de sol·licituds de canvi de destinació de recursos
econòmics concedits finalitza:
a.
b.

El 10 de desembre de 2016, per als ajuts amb termini d’execució fins a 31 de
desembre de 2016.
Per als ajuts prorrogats, un mes abans de finalitzar el termini d’execució.

4.

La concessió resta condicionada a que la nova actuació es pugui emmarcar dins
d’algun dels programes que gestiona el mateix centre gestor i a l’aplicació dels
criteris de valoració del recurs a què pertany la nova actuació.

5.

És requisit imprescindible que els centres gestors informin favorablement la
sol·licitud.

6.

En cas que el canvi es formalitzi mitjançant conveni, per a la seva efectivitat és
suficient amb la mera presentació d’una sol·licitud per part de l’ens, l’aprovació de
la modificació i la seva notificació posterior per la Diputació.

7.

El termini de resolució no ha de superar els tres mesos des de l’entrada de la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar
desestimada per silenci administratiu. La desestimació per silenci administratiu no
eximeix de desestimar expressament la sol·licitud.

Article 37. Ampliació de terminis
1.

L’ens destinatari pot sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació
de les actuacions. La pròrroga no pot excedir de la meitat del termini inicial previst
per a l’execució i justificació de les actuacions, en els termes de l’article 49 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2.

Aquestes modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen la presentació a
la Diputació d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’alcalde, president,
regidor responsable o secretari de l’ens.

3.

El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza el 10 de
desembre de 2016. Aquest termini també s’aplica a la sol·licitud de pròrrogues
d’actuacions pluriennals aprovades en el marc del Catàleg de l’any anterior.

4.

És requisit imprescindible que els centres gestors informin favorablement la
sol·licitud.

5.

La Diputació de Barcelona pot aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable
del centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació.
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6.

El termini de resolució no ha de superar els tres mesos des de l’entrada de la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar
desestimada per silenci administratiu. La desestimació per silenci administratiu no
eximeix de desestimar expressament la sol·licitud.

Article 38. Renúncies i reduccions d’ajuts
1. L’ens destinatari pot renunciar a l’ajut atorgat, totalment o parcialment, mitjançant
escrit de l’alcalde, president, regidor responsable o secretari.
2. Per donar curs a la renúncia és requisit imprescindible comptar amb l’informe
favorable del centre gestor.
3. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal
que la Diputació procedeixi a l’acceptació de la renúncia i la consegüent reducció,
previ informe favorable del centre gestor.
4. Els centres gestors poden aplicar durant l’any 2016 les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies i reduccions a finançar sol·licituds desestimades per
menor puntuació i falta de recursos, d’acord amb la puntuació obtinguda.
5. En relació amb les reduccions per import igual o inferior a 500 euros, s’ha de
procedir a dictar una resolució de caràcter intern que doni per finalitzada la
tramitació, sense que sigui necessària la seva notificació.
Article 39. Caducitat dels expedients tècnics i materials
En el supòsit en què es produeixi la paralització d’un expedient per causa imputable a
l’ens destinatari, la Diputació l’ha d’advertir que, transcorreguts dos mesos, es produirà
la seva caducitat. Finalitzat aquest termini sense que l’ens destinatari requerit realitzi
les activitats necessàries per reprendre la tramitació, s’ha d’acordar l’arxiu de les
actuacions i la notificació a l’ens destinatari.
Article 40. Altres modificacions
1.

La Diputació pot modificar l’acte de concessió en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, per tal de rectificar errors materials de fet o aritmètics,
així com també, per assegurar la viabilitat administrativa i financera de l’actuació.

2.

La Diputació pot acceptar subrogacions d’altres ens destinataris sempre i quan
estiguin degudament justificades i no es modifiqui el règim de drets i obligacions
de l’ajut concedit.
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Capítol 9. Tancament
Article 41. Audiència i tancament
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret de la
presidència de la Diputació, en cas dels ajuts econòmics, i de la presidència
delegada de l’àrea corresponent, en cas de fons de prestació, s’ha d’aprovar la
liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de
l’endemà de la notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que
s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.
3. Per als ajuts econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació definitiva,
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha
de fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar
en el Tauler d’anuncis electrònic.
4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s’han de notificar a tots els
destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
5. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els imports
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari,
s’efectuï la compensació.
Capítol 10. Protecció de dades
Article 42. Protecció de dades
1. Els ens destinataris han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(en endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20
sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de
“responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de
dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les
actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del
recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte
formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’article 12
de la LOPD.
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3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del
subcontractista i els tractaments subcontractats.
4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició
d’encarregat del tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents
responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’article 12 de la LOPD per al
subencàrrec a la Diputació.
5. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les
previsions següents:
 Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs
sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció
dels serveis oferts.
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de
caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a
totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de
les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’article 10 de la LOPD.
 Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a
la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les
obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà
també sobre l’empresa o empreses subcontractades.
 No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades.
6. Respecte dels recursos econòmics atorgats en el marc del Catàleg, els ens
destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa en
els termes previstos en aquest règim i en els formularis corresponents fent cessió
de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució
de l’ajut.
7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els
documents originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas
que es cregui necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la
despesa.
8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008,
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de
Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
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Capítol 11. Terminis màxims
Recurs

Classe de recurs

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals
Activitats de la Xarxa de Museus Locals
Activitats de sensibilització i educació ambiental
Activitats educatives i de sensibilització en
diversitat, convivència i drets civils
Activitats esportives locals
Actuacions de prevenció i detecció de les
drogodependències

Ajuts econòmics
Ajuts econòmics
Ajuts econòmics
Realització de serveis i
activitats
Ajuts econòmics
Realització de serveis i
activitats
Provisió de béns, equips i
subministraments
Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió

Actuacions de senyalització turística
Actualització de la cartografia d'adreces postals

Termini de
sol·licitud
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
30/09/2016
02/02/2016
31/03/2016
30/09/2016
30/09/2016

Adequació i activació d'espais buits per a usos
temporals

Ajuts econòmics

02/02/2016

Adquisició de les competències clau

Realització de serveis i
activitats

31/03/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

02/02/2016

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i
adequació acústica de locals
Agències de desenvolupament econòmic local
Alimentació d'urgència
Allotjament d'urgència i d'inclusió social
Animals de companyia (gossos i gats)
Arranjament d'habitatges per a les persones grans
Assessorament en administració de personal
Assessorament jurídic en la gestió de recursos
humans
Assessorament jurídic en via administrativa i
representació i defensa en processos judicials
Assessoraments d'activitats esportives
Assessoraments d'equipaments esportius
Assistència als tribunals i òrgans de selecció
Assistència tècnica en gestió de personal i serveis
municipals en petits municipis
Assistència tècnica integral en formació
Atenció a les persones amb discapacitat i trastorn
mental
Auditories de compliment de les mesures de
seguretat en el tractament de dades de caràcter
personal
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31/03/2016
31/03/2016
02/02/2016
31/12/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
30/09/2016
31/03/2016

Redacció de plans, projectes i
30/09/2016
informes

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Recurs

Classe de recurs

Auditories i intervenció als habitatges en situació
de pobresa energètica

Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Provisió de béns, equips i
subministraments
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics
Provisió de béns, equips i
subministraments
Provisió de béns, equips i
subministraments

Avaluació de la qualitat de les aigües
Avaluació del soroll
Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat
Camins municipals
Campanyes d'inspecció de consum de caràcter
informatiu en establiments comercials
Casals i equipaments socioculturals de les
persones grans
Cens d'activitats
Censos d'activitats comercials i de serveis
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)
Cessió de bicicletes elèctriques
Cessió de trofeus i medalles
Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en
municipis de menys de 20.000 habitants
Comerç: actuacions de dinamització comercial en
municipis de més de 20.000 habitants
Comerç: dinamització i promoció del teixit
comercial en l'àmbit comarcal
Comerç: servei d'acompanyament a ens locals i
associacions de comerciants i empresaris
Comerç: suport en la gestió de la dinamització en
un centre comercial urbà
Comunicació en situacions excepcionals
Consultoria en el desenvolupament de projectes
formatius
Consultoria per a la gestió estratègica en els ens
locals
Control d'establiments de tatuatge i pírcing
Control sanitari de l'aigua de consum humà
Control sanitari de piscines d'ús públic
Cooperació europea
Desenvolupament de polítiques culturals en
municipis de fins a 5.000 habitants
Desenvolupament de polítiques educatives en
municipis de menys de 5.000 habitants

79

Termini de
sol·licitud
30/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
02/02/2016
31/03/2016
02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Realització de serveis i
activitats

30/09/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Ajuts econòmics
Fons de prestació
Fons de prestació

31/03/2016
31/03/2016
31/12/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Recurs

Classe de recurs

Redacció de plans, projectes i
informes
Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a
Redacció de plans, projectes i
l'habitatge
informes
Redacció de plans, projectes i
Diagnosi i suport estratègic en l'àmbit TIC
informes
Diagnosis i propostes de millora organitzativa dels Redacció de plans, projectes i
serveis socials bàsics
informes
Educació per al Desenvolupament (EpD)
Ajuts econòmics
Desenvolupament i
Educaentorn: identificació, ordenació i gestió de
manteniment de sistemes
l'oferta educativa local
d'informació i gestió
Eina web per al foment de la participació ciutadana Realització de serveis i
i el govern obert
activitats
Eines de gestió del copagament dels serveis
Provisió de béns, equips i
d'atenció domiciliària
subministraments
Realització de serveis i
Elaboració de la nòmina municipal en entorn web
activitats
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat Redacció de plans, projectes i
acústica i plans d'acció
informes
Elaboració o actualització de la cartografia
Realització de serveis i
topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000
activitats
Els serveis locals d'ocupació amb plataforma
Fons de prestació
telemàtica Xaloc
Realització de serveis i
Els serveis socials, més a prop
activitats
Equips de digitalització i emmagatzematge
Fons de prestació
Realització de serveis i
Espai de coordinació d'estratègies formatives
activitats
Realització de serveis i
Espais de debat educatiu
activitats
Espais de millora contínua dels plans locals
Redacció de plans, projectes i
d'inclusió social
informes
Esport per prevenir el risc d'exclusió
Ajuts econòmics
Estabilització de talussos i estructures de
Redacció de plans, projectes i
contenció
informes
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació
Ajuts econòmics
municipals sense la plataforma telemàtica Xaloc
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació
Ajuts econòmics
supramunicipals
Redacció de plans, projectes i
Estudis d'activitats esportives
informes
Redacció de plans, projectes i
Estudis de comerç, mercats i fires locals
informes
Redacció de plans, projectes i
Estudis de la qualitat de l'aire
informes
Redacció de plans, projectes i
Estudis de provisió de banda ampla al territori
informes
Redacció de plans, projectes i
Estudis de regeneració urbana
informes
Detecció i intervenció en habitatges desocupats
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Termini de
sol·licitud
31/03/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
02/02/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/03/2016
30/09/2016

31/03/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
02/02/2016
30/09/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
31/03/2016
31/12/2016
31/03/2016
30/09/2016

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Recurs

Classe de recurs

Estudis d'equipaments i espai públic
Estudis d'instal·lacions esportives
Estudis en matèria d'activitats i establiments
Estudis i plans d'accessibilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible
Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos
temporals
Exposició per a la prevenció del consum de
drogues: "Controles?"
Exposició: "Escoles d'altres mons"
Exposicions d'educació ambiental
Fanals fotovoltaics autònoms
Festivals artístics
Finançament de l'àmbit de benestar social
Finançament del servei d'inspecció i verificació
d'activitats comunicades
Finançament en l'àmbit d'igualtat i ciutadania
Fires locals: accions de foment per a municipis de
més de 20.000 habitants
Fires locals: servei de préstec de carpes
Foment de la participació ciutadana i el govern
obert
Foment del lloguer assequible
Funcionament de centres i serveis municipals de
formació de persones adultes
Funcionament d'escoles bressol municipals
Funcionament d'escoles i serveis municipals de
música i arts
Gestió de la informació geogràfica local
Gestió de la qualitat
Gestió de prestacions econòmiques de caràcter
social
Gestió dels cementiris municipals
Gestió dels serveis del cicle de l'aigua i
l'enllumenat públic
Gestió i funcionament de centres i serveis
educatius municipals
Gestió i planificació estratègica territorial
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Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Provisió de béns, equips i
subministraments
Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Provisió de béns, equips i
subministraments
Ajuts econòmics
Fons de prestació

Termini de
sol·licitud
30/09/2016
02/02/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Provisió de béns, equips i
subministraments
Realització de serveis i
activitats
Ajuts econòmics

30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics

30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Recurs

Classe de recurs

Gestió per processos en els serveis socials bàsics
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les
activitats
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua
(GSAM)
Igualtat de gènere i lluita contra la violència
masclista
Implantació de mesures de gestió sostenible
ambiental i econòmica

Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Ajuts econòmics

Redacció de plans, projectes i
informes
Implementació de propostes de millora
Redacció de plans, projectes i
organitzativa dels serveis socials bàsics
informes
Impuls de la responsabilitat social corporativa
Redacció de plans, projectes i
(RSC)
informes
Impuls de l'economia social i solidària
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
Indicadors bàsics del mercat de treball
informes
Redacció de plans, projectes i
Informació estadística territorial
informes
Informe dels espais lliures per a processos de
Redacció de plans, projectes i
planificació urbanística i sectorial
informes
Informes estratègics de desenvolupament
Redacció de plans, projectes i
econòmic local
informes
Redacció de plans, projectes i
Informes jurídics en matèria de recursos humans
informes
Redacció de plans, projectes i
Informes per a la projecció internacional del territori
informes
Iniciatives per a la projecció internacional del
Ajuts econòmics
territori
Iniciatives territorials innovadores per al
Ajuts econòmics
desenvolupament econòmic
Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients
Realització de serveis i
d'informació reservada
activitats
Instruments de planificació, gestió i
Redacció de plans, projectes i
desenvolupament de recursos humans
informes
Integració sociolaboral de persones amb malalties
Fons de prestació
mentals
Intervenció en els fons i les col·leccions d'imatges Redacció de plans, projectes i
locals
informes
Locals buits: estratègies i línies d'actuació per a la
Ajuts econòmics
reactivació
Redacció de plans, projectes i
Manteniment de ponts municipals
informes
Redacció de plans, projectes i
Mapes de patrimoni cultural
informes
Mercats de venda no sedentària: accions de
Ajuts econòmics
foment per a municipis de més de 20.000 habitants
Mercats de venda no sedentària: modernització de
Ajuts econòmics
les estructures
Implantació i renovació de serveis urbans
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Termini de
sol·licitud
31/03/2016
31/12/2016
02/02/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
31/03/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/12/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
31/12/2016
30/09/2016

30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016
02/02/2016
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Recurs

Classe de recurs

Mercats municipals: accions de foment
Mercats municipals: anàlisi de l'estratègia física i
comercial

Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

Mercats municipals: assessorament als paradistes
Mesures dels camps electromagnètics
Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i
mitigació
Millora de camins i vials municipals
Millora de la competitivitat d'empreses de
productes alimentaris locals i de qualitat
Millora de l'èxit escolar i de la participació
educativa
Millora de processos i optimització de la gestió de
documents electrònics
Millora del material esportiu inventariable
Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la
infància i a l'adolescència en risc
Millora d'instal·lacions tècniques d'equipaments
esportius
Millora energètica dels edificis d'habitatges
municipals
Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal
del municipi (hivern 2016-2017)
Obertura de la franja perimetral en nuclis de
població a la interfície urbana forestal
Observatoris del desenvolupament econòmic local
Oficines d'atenció ciutadana (OAC)
Optimització de la gestió de les polítiques de teixit
productiu en l'àmbit supramunicipal
Orientació, transició escola-treball i formació
professional

PENSA-Jove als instituts (tallers)
PENSA-Jove, suport tècnic específic
Planejament urbanístic
Planificació de la intervenció en monuments
Planificació i avaluació de polítiques i serveis
locals
Planificació i gestió turística
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30/09/2016
30/09/2016
31/12/2016
30/09/2016
30/09/2016

Fons de prestació
Ajuts econòmics

02/02/2016

Redacció de plans, projectes i
31/03/2016
informes
Ajuts econòmics
02/02/2016
Redacció de plans, projectes i
31/03/2016
informes
Ajuts econòmics

02/02/2016

Redacció de plans, projectes i
30/09/2016
informes
Ajuts econòmics
02/02/2016
Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Fons de prestació
Redacció de plans, projectes i
30/09/2016
informes
Redacció de plans, projectes i
30/09/2016
informes
Ajuts econòmics
Provisió de béns, equips i
subministraments
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

Papereres ecodissenyades de plàstic reciclat

Termini de
sol·licitud
02/02/2016

02/02/2016
31/03/2016
31/03/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016

Àrea de Presidència
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Recurs

Classe de recurs

Planificació i participació educativa
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols
Plans de comunicació
Plans de projecció internacional
Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM
Plans directors de cooperació al desenvolupament
Plans directors de xarxes de serveis
Plans directors d'equipaments i espai públic
Plans i programes de verificació d'activitats
comunicades
Plans i projectes per al desenvolupament cultural
local
Plans i protocols locals de prevenció del consum
de drogues
Plans locals de serveis socials
Plans locals d'habitatge
Plans locals d'inclusió social
Plans locals d'infància i adolescència en risc
Plans municipals de sensibilització i educació per
al desenvolupament
Polígons d'activitat econòmica (PAE)
Presència institucional a Internet
Préstec de material esportiu
Prevenció de riscos laborals
Prevenció dels maltractaments de les persones
grans
Processos de negociació de les condicions de
treball
Productes turístics innovadors
Programació i manteniment d'equipaments
educatius
Programes d'actuació municipal d'habitatge
Projectes d'acompanyament a l'escolaritat
Projectes de cooperació al desenvolupament
Projectes de diversitat, convivència i drets civils
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Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

Termini de
sol·licitud
30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016
02/02/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics
Realització de serveis i
activitats
Provisió de béns, equips i
subministraments
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes

02/02/2016
30/09/2016
31/12/2016
30/09/2016
31/03/2016
31/12/2016
02/02/2016
30/09/2016
31/03/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
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Recurs

Classe de recurs

Projectes de participació ciutadana i govern obert
Projectes d'equipaments i espai públic
Projectes d'igualtat i LGTBI
Projectes d'intervenció en monuments
Projectes d'orientació, transició escola-treball i
formació professional
Projectes en l'àmbit de la dependència
Projectes singulars de dinamització del teixit
productiu
Projectes singulars per a la dinamització del
mercat de treball local

Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
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31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/03/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Ajuts econòmics

02/02/2016

Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
Promoció de la mobilitat sostenible
informes
Promoció de la salut
Ajuts econòmics
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, Redacció de plans, projectes i
l'estalvi i les energies renovables
informes
Redacció de plans, projectes i
Protecció del patrimoni arquitectònic
informes
Publicacions locals
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
Recerca historicoarqueològica
informes
Realització de serveis i
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial
activitats
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: Realització de serveis i
persones i empreses
activitats
Reforma, condicionament i rehabilitació
Ajuts econòmics
d'habitatges municipals o cedits
Realització de serveis i
Representació i defensa davant d'altres institucions
activitats
Sanitat ambiental
Ajuts econòmics
Seguretat alimentària
Ajuts econòmics
Seguretat i salubritat a les platges
Ajuts econòmics
Realització de serveis i
Servei itinerant de mediació ciutadana
activitats
Redacció de plans, projectes i
Serveis d'atenció domiciliària
informes
Redacció de plans, projectes i
Serveis d'intervenció socioeducativa
informes
Redacció de plans, projectes i
Serveis locals d'habitatge
informes
Serveis municipals de consum
Ajuts econòmics
Realització de serveis i
Supervisió dels equips de serveis socials bàsics
activitats
Projectes tècnics de senyalització turística

Termini de
sol·licitud

30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016
31/12/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/09/2016
02/02/2016
02/02/2016
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Recurs

Classe de recurs

Supervisió per a responsables tècnics de serveis
socials bàsics

Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

Suport a la funció educativa de les famílies
Suport a la gestió ambiental de residus, neteja
viària, abastament d'aigua i altres recursos locals
Suport a la gestió ambiental sostenible del verd
urbà, horts públics i el planejament urbanístic
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
Suport en l'abordatge integral de la violència
masclista
Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens
supramunicipals (de 5.001 a 20.000 habitants)
Suport en matèria urbanística
Tallers ambientals
Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural
Taules de coordinació per a l'atenció de
necessitats bàsiques
Taules, xarxes locals i protocols d'infància i
d'adolescència en situació de risc
Tractament de vegetació a les parcel·les no
edificades dels ens públics locals
Transparència, accés i reutilització de la informació
pública
Verificació de l'estanquitat de la xarxa
d'abastament d'aigua
Vigilància i control d'establiments alimentaris

Ajuts econòmics

Termini de
sol·licitud
02/02/2016
31/03/2016
30/09/2016
30/09/2016
02/02/2016

Redacció de plans, projectes i
31/03/2016
informes
Ajuts econòmics
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i
activitats
Realització de serveis i
activitats
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Ajuts econòmics

02/02/2016
30/09/2016
31/03/2016
30/09/2016
31/03/2016
31/03/2016
02/02/2016

Redacció de plans, projectes i
30/09/2016
informes
Redacció de plans, projectes i
31/12/2016
informes
Realització de serveis i
30/09/2016
activitats

Tercer. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i obrir
el termini de presentació de sol·licituds l’endemà d’aquesta aprovació.
Quart. APLICAR als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2016 una quantia de trenta-un milions cinc-cents vint-i-vuit mil sis-cents
quaranta euros (31.528.640,00 euros), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
que es detallen a l’article 5.1 del règim aprovat en l’acord segon d’aquest dictamen;
aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg de serveis de l’any
2016 una quantia de setze milions setanta-cinc mil euros (16.075.000,00 euros), amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a l’article 5.2 del referit règim;
i aplicar als recursos tècnics i materials del Catàleg la quantia estimativa de deu
milions sis-cents quaranta-cinc mil vuit-cents noranta euros (10.645.890,00 euros),
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a l’article 5.3 del referit
règim.
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Cinquè. CONDICIONAR l’aplicació de recursos aprovada en l’acord anterior a
l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2016 de la Diputació de Barcelona, a
l’aprovació de les modificacions de crèdit assenyalades en l’article 5 del règim del
Catàleg i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè. APROVAR la Carta de serveis del Catàleg de serveis de l’any 2016 (annex 2).
Setè. HABILITAR expressament i àmpliament a la presidenta de la Diputació de
Barcelona per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.
Vuitè. APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud en el sí del Portal de tràmits
els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i
aprovar la fitxa de l‘esmenat tràmit (annex 3).
Novè. CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu
Electrònica en l'apartat indicat en l'acord anterior.
Desè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis electrònic
l’anunci d’aprovació del present dictamen.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre els
requeriments presentats pels Ajuntaments de Font-rubí i de Montornès del
Vallès a la revocació d’uns ajuts adoptada en el marc de la liquidació definitiva
dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins el 31 de març de
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de
2014, va resoldre 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”.
2. D’acord amb l’article 27 del règim del Catàleg, el termini d’execució dels ajuts
comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, a excepció dels pluriennals,
mentre que el termini de justificació finalitzava el 31 de març de 2015.
3. D’acord amb l’article 36 del règim, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de
30 d’abril de 2015, va aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del
Catàleg amb termini de justificació fins al 31 de març de 2015, i va habilitar el
corresponent període d’audiència. Aquest acord es va notificar a tots els ens
destinataris afectats i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província en data de
26 de maig de 2015, finalitzant el període d’audiència, per tant, el 13 de juny de
2015.
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4. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 23 de setembre de 2015, va
aprovar la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2015. En el marc d’aquesta liquidació, es van
revocar els dos ajuts següents, per falta de justificació:
Ens
destinatari
Ajuntament de
Font-rubí
Ajuntament de
Montornès del
Vallès

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Centre
gestor

P0808400F

ENTITATS I
COL·LABORADORS
CULTURALS A
FONT-RUBÍ 2014

14X107357

1.600,00

Of. Estudis i
Recursos
Culturals

P0813500F

Programa d'educació
ambiental a les
escoles

1.689,00

Of. Tèc.
Educació i
Promoció
Ambient.

14X106180

5. En data de 4 de novembre de 2015, l’Ajuntament de Font-rubí va presentar
requeriment contra la revocació del seu ajut. En l’escrit, s’al·lega que la justificació
de despeses de l’ajut es va trametre a aquesta Diputació en data de 15 de
desembre de 2014, conjuntament amb la justificació d’un altre ajut gestionat per
l’Oficina de Difusió Artística.
6. Fetes les gestions oportunes, es constata que la justificació referida per
l’Ajuntament va quedar en possessió de l’Oficina de Difusió Artística de la
Diputació. A continuació, es reprodueix informe emès per la cap d’aquesta oficina
al respecte:
“Amb data de Registre General de 19 de desembre de 2014, vam rebre
documentació adjunta a la Justificació de despeses del catàleg de la Xarxa de
governs locals corresponent a la línia de festivals artístics de l’Ajuntament de FontRubí (codi 14/Y/107054). Aquesta documentació arriba a l’Oficina des del
Registre impresa i grapada, al primer full hi ha una fotocòpia del formulari de
justificació i al darrera hi ha tota la documentació que l’Ajuntament adjunta per a la
justificació, en aquest cas, ens va arribar una còpia de tota la documentació
gràfica del XVIè cicle Cava Jazz i una memòria de l’activitat duta a terme.
Un cop revisada la documentació, des de l’Oficina de Difusió Artística, no vàrem
detectar que el dos darrers fulls era el document original de justificació del
programa de Desenvolupament cultural local de l’Oficina d’Estudis i Recursos
Culturals.
Amb data 6 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Font-Rubí va presentar a la
Direcció de Serveis de Cooperació Local al·legacions a la a la revocació en el
marc del tancament dels ajuts de Catàleg 2014, d’un ajut de l’Oficina d’Estudis i
Recursos Culturals (14Y107357), afirmant que va presentar la justificació
juntament amb la d’una actuació de l’Oficina de Difusió Artística.
Amb data 25 de novembre de 2015 la Direcció de Serveis de Cooperació Local
ens demana que revisem els nostres expedients per tal de comprovar que no ens
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ha arribat aquesta justificació, i és en aquest moment que ens donem compte que
al darrera de tota la documentació gràfica del XVIè cicle Cava Jazz hi havia
adjunta la documentació de la justificació de l’ajut de l’Oficina d’Estudis i Recursos
Culturals.
El dia 26 de novembre de 2015 ho notifiquem a la Direcció de Serveis de
Cooperació que al seu torn ens demanen que enviem la justificació al Registre
general de factures i que emetem un informe explicant els fets”.
7. Vistos aquests fets, es considera que l’Ajuntament de Font-rubí va justificar la
despesa de l’ajut revocat dins de termini i, per tant, s’ha d’estimar el seu
requeriment i procedir al pagament de l’ajut justificat.
8. En un altre ordre de coses, en data de 6 de de novembre de 2015, l’Ajuntament de
Montornès del Vallès va presentar a aquesta Diputació la justificació de despeses
del seu ajut revocat, acompanyada d’un escrit en què s’al·lega que la referida
justificació es va desar com esborrany en el Portal Municipal de Tràmits, però no
es va arribar a signar electrònicament i enviar.
9. D’acord amb l’article 27.4 del règim del Catàleg de l’any 2014, per fer efectiva
l'aportació de la Diputació, caldrà que l'ens destinatari presenti el model normalitzat
de justificació, signat per la persona que ocupi els càrrec d'interventor o de
secretari-interventor de l'ens. Els esborranys de justificació, per tant, no tenen
consideració de justificació signada i presentada, i no generen efectes.
10. L’Ajuntament va disposar del període d’audiència referit en el punt 3 d’aquesta part
expositiva, amb publicitat en el Butlletí Oficial de la Província i també amb
notificació individual, i va tenir l’oportunitat d’accedir a l’expedient i prendre
coneixement del seu estat, sense que ho fes. Per tant, es considera que el
requeriment presentat s’ha de rebutjar.
Fonaments de dret
Vist l’apartat setè I.5.c) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675, de data 3 de setembre de 2015 (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Font-rubí a la
revocació de l’ajut que s’indica a continuació, adoptada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 2015, en el marc de la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 31 de març de
2015 i, en conseqüència, deixar sense efecte l’acord de revocació de l’ajut i procedir al
seu pagament:
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Ens
destinatari
Ajuntament
de Font-rubí

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Centre
gestor

P0808400F

ENTITATS I
COL·LABORADORS
CULTURALS A
FONT-RUBÍ 2014

14X107357

1.600,00

Of. Estudis i
Recursos
Culturals

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 1.600,00 euros (mil sis-cents
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13101/33400/46250 del pressupost
de despeses de l’any 2015 per fer front al pagament de l’ajut que s’indica a l’acord
primer.
Tercer. DESESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Montornès del
Vallès a la revocació de l’ajut que s’indica a continuació, adoptada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 2015, en el marc
de la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 31 de
març de 2015:
Ens
destinatari
Ajuntament
de
Montornès
del Vallès

NIF

Actuació

P0813500F

Programa d'educació
ambiental a les
escoles

Codi XGL

14X106180

Import
concedit
(EUR)

Centre
gestor

1.689,00

Of. Tèc.
Educació i
Promoció
Ambient.

Quart. NOTIFICAR aquests acords als ajuntaments afectats.”
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla,
presidenta del grup Entesa, qui diu: Només un comentari. En aquest cas, l’Alcalde
de Montornès ens ha comentat que ja han fet la presentació de tota la documentació i
que van tenir alguns problemes en el lliurament de la documentació per la plataforma
informàtica. Els demanem que tinguin flexibilitat i que tinguin en consideració les
informacions que ells els traslladaran per tal que puguin tenir en compte l’entrada
d’aquesta petició.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En aquest moment és complicat. Quan
arriba a la Junta de Govern s’entén que s’han exhaurit tots els terminis per a la
justificació i per tant mirem de ser molt curosos i els equips intenten ser molt curosos
en relació a no haver de revocar, perquè no ens interessa revocar ajuts. Al contrari,
hem de justificar molt quan i per què es vol revocar un ajut. Entenc que si l’expedient
ha arribat fins aquí és per una causa justificada i, per tant, és complicat. En tot cas ens
posarem en contacte i veurem quina és la situació que s’ha desenvolupat.
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Servei de Contractació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU, amb NIF A-62690953, per compliment defectuós de les
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Vist l’expedient relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, adjudicat definitivament per dictamen del
Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de novembre de 2010, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració i subjecte a regulació
harmonitzada, a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de
gener de 2011 a 31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de
21.711.498,00 € (IVA inclòs), formalitzat mitjançant contracte en data 13 de desembre
de 2010 que ha estat prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de
desembre de 2014 i 12 de novembre de 2015, pel període comprès entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015 i entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2016,
respectivament.
Atès l’informe del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a
l’Organisme de Gestió Tributària, de data 9 d’octubre de 2015, en el qual es recullen
les incidències i conseqüències jurídiques que comporten aquestes respecte al servei
que presta UNIPOST a l’Organisme de Gestió Tributària, i el text íntegre del qual es
transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA,
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DEL SEGON SEMESTRE DE 2014
1. INTRODUCCIÓ
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011.
La clàusula 1.24 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) aplicable a aquest
contracte especifica que una de les causes de resolució del contracte serà:
“(...)
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent referida a les penalitzacions.”
La clàusula següent del PCAP, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si
no es vol resoldre el contracte
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"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una
penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la
gravetat de l’incompliment.
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de certificat o
registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de correspondència en
els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a continuació, que ascendirà a
les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del servei.
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import.
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari
establert: 100 euros.
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per remesa com
s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del Certificat Plus de
fins a 20 gr. normalitzat:
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% es
penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la fórmula
següent:
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de les
enviaments gestionats fora de termini.
4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades.
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment del
control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu al
plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost del
servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com a
resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció.
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el
Reglament general de recaptació."
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels
indicadors de qualitat:
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT donarà
per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei prestat per
l'adjudicatari:
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1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies hàbils des
de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa distribuïdora).
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini establert
(60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments)
4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut d'errades
detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria d'un 1% dels
enviaments que han estat informats com a notificats per contrastar si es correspon al
contingut de la imatge escanejada del justificant de recepció.
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la
penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta més
els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)"
2. DETALL DE LES PENALITATS
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A.
durant el segon semestre de 2014, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a
continuació:
a) Al llarg del segon semestre del 2014, arran d'escrits i recursos presentats per diversos
contribuents sobre deficiències del servei de notificació, aquest servei ha sol·licitat els
corresponents informes a Unipost sobre la distribució postal de cadascuna de les
notificacions afectades. Del contingut d'aquests informes es dedueix que aquestes
incidències, les dades concretes de les quals es relacionen més avall, es deuen a un
compliment defectuós del servei de notificació.
Aquestes incidències han obligat a retrotraure actuacions administratives que s’havien
dut a terme a partir del tràmit defectuós de notificació i a la repetició d'aquest acte
administratiu, amb els costos que tot això suposa.
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte relatiu a la
prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions
definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
Atès que en els casos concrets d’incompliment defectuós del servei que invalidi l’acte de
notificació s’estableix l’aplicació d’una penalitat de 50 € per incidència, tenint en compte
el cost de les actuacions administratives que això comporta i que són:











Registre de la denúncia del ciutadà
Digitalització de la denúncia
Remissió de la denúncia al Servei de Qualitat
Obertura d’incidència de servei a l’operador postal
Anàlisi de la resposta donada per l’operador postal a la incidència denunciada
Remissió de les conclusions a l’oficina corresponent
Elaboració de la proposta de resolució per part de l’oficina corresponent
Tramitació i signatura de la resolució
Notificació a l’interessat de la resolució del seu recurs
Repetició de l’acte administratiu de la notificació impugnada

93

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Les següents incidències corresponen enviaments que han estat retornats erròniament com
a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari, com ha estat possible
acreditar en altres enviaments dirigits a la mateixa adreça i distribuïts per Unipost en altres
moments:
Incidència
número
14162
14163
14164
14165
14166
14169
14170
14171
14172
14173
14174
14178
14180
14182
14183
14189
14193
14195
14198
14200
14203
14204
14210
14211
14212
14215
14216
14217
14218
14220
14223
14227
14229
14230
14231
14232
14235
14238
14240
14241
14244
14251
14253
14254
14257
14261
14262

Municipi de la incidència
Elx
Font-Rubi
Gelida
Alp
Montseny
Almunia S Juan
Torrecilla del Pinar
St Esteve Sesrovires
Quintanar de Orden
St Llorenç d'Hortons
Villatuerta
Alcampel
Valladolid
Jabugo
Tobarra
St Joan de les Abadesses
Villares de la Reina
Campins
Subirats
L'Ametlla del Valles
Meres
Sagas
St Vicenç de Montalt
St Marti de Centelles
Xeresa
Saldes
St Feliu de Buixalleu
Font-Rubi
S Guim de Freixenet
Nigran
Alt Aneu
Vallgorguina
Salceda de Caselas
Les Oluges
Pratdip
Vera
Llimiana
St Esteve de Palautordera
Lles de Cerdanya
L'Hospitalet de Llobregat
Santa Rosa
Terrassa
Benavent de Segria
Vallgorguina
Cardedeu
Vilallonga de Ter
Olvan
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Enviaments
afectats
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4

Import
penalitat
50 €
100 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
100 €
150 €
50 €
100 €
100 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
150 €
50 €
50 €
200 €
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Incidència
número
14265
14267
14271
14282
14283
14286
14287
14289
14291
14293
14294
14296
14301
14305

Municipi de la incidència
Vallgorguina
St Feliu de Buixalleu
St Cugat del Valles
Cerdanyola del Valles
Granollers
Vallgorguina
Velez-Rubio
Barcelona-41
Pineda de Mar
Viladecans
Masquefa
Naves
Canet de Mar
Vilanova del Cami

Enviaments
afectats
1
2
1
4
1
3
1
1
1
5
1
5
3
1

Import
penalitat
50 €
100 €
50 €
200 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
250 €
50 €
250 €
150 €
50 €

Així doncs, l’import total de penalitat a imposar per aquest concepte és de 4.850,00 euros.
b)

Un mes abans del tancament de cada remesa, aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la
localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions
extraviades. Al llarg d'aquest semestre s'ha produït la pèrdua de 892 enviaments de
Certificat Plus (s'adjunta relació: 6 enviaments Locals, 248 Grans poblacions i 638 Resta)
pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local 1,4929,
servei Grans poblacions 1,7186, servei Resta 2,1057, tots calculats a preus de l'exercici
2014 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un total de
8.893,03 euros.

c)

Per incompliment dels indicadors de qualitat:
1) D’acord amb la clàusula 1.25 del PCAP, quan el percentatge de certificats lliurats als
interessats sigui inferior al 30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels
enviaments resultats de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments menys el
nombre de certificats lliurats del Certificat Plus.
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques, i
s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el
preu més baix que correspon a destí local (1,4929 €).
Aquest incompliment s'ha produït a les següents remeses:
Remesa: 2118
Enviaments de la remesa: 12.925
Enviaments lliurats: 2.863
Percentatge lliurats: 22%
Total: 12.925 / 2 = 6.462,50 – 2.863 = 3.599,50 x 1,4929 = 5.373,69 €
Remesa: 2159
Enviaments de la remesa: 18.849
Enviaments lliurats: 5.456
Percentatge lliurats: 29%
Total: 18.849 / 2 = 9.424,50 – 5.456 = 3.968,50 x 1,4929 = 5.924,57 €
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Remesa: 3476
Enviaments de la remesa: 7.445
Enviaments lliurats: 2.086
Percentatge lliurats: 28%
Total: 7.445 / 2 = 3.722,50 – 2.086 = 1.636,50 x 1,4929 = 2.443,13 €
2) D’acord amb la clàusula 1.25 del PCAP, quan el percentatge de les imatges
escanejades que s'ha rebut en el termini establert ha estat inferior al 95%, es
penalitzarà amb el 6% de l'import dels enviaments corresponents a les imatges no
escanejades.
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques, i
s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el
preu més baix que correspon a destí local (1,4929 €).
Aquest incompliment s'ha produït a la remesa 3476:
Enviaments de la remesa: 7.445
Imatges rebudes en termini: 6.674
Percentatge: 89,58%
Total: 7.445 - 6.674 = 771 x 1,4929 = 1.151,03 x 6% = 69,06 €
L’import total de penalitat a imposar en aquest apartat és de 13.810,45 euros.
d) L'ORGT ha detectat igualment una sèrie d’anomalies que no quedarien englobades en
les previsions específiques de la clàusula 1.25 (les enumerades com a apartats 1 a 4)
sinó dintre de la genèrica sobre compliment defectuós de la prestació, incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al
contracte, que poden donar lloc a una penalitat de fins el 10% sobre el pressupost del
contracte en proporció a la seva gravetat.
Aquestes anomalies, detectades durant el segon semestre de 2014, són les següents:
Incidència 14272: afecta a 34 enviaments distribuïts per quatre repartidors al municipi
de Montornès del Vallès (amb un total de 68 intents de lliurament), sense que en cap
dels casos es pogués lliurar als destinataris. Segons els justificants aportats, cap
destinatari es trobava en el seu domicili. No obstant, en contrastar els justificants,
s’observen, a més, discrepàncies horàries en els intents que fan impossible el real
compliment de la gestió, com ara figurar la mateixa hora d’intent en justificants de
domicilis molt distants entre ells. En tot cas sí que es va realitzar el lliurament dels
enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és a dir, mitjançant un
procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que els justificants
no es van emplenar adequadament.
Aquestes incidències es poden reconduir, en tots els casos, a una infracció de l’obligació
del punt 6.2.2 del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació, i que
estableix que
“El justificant de recepció s’afegirà per donar prova del lliurament, i és retornarà al
remitent emplenat convenientment amb la signatura del receptor, en el seu cas, i
altres dades sobre el lliurament”
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Si les dates i hores dels intents de lliurament no són les reals, el justificant de
recepció no s’està emplenant convenientment i per tant s’està incomplint el punt 6.2.2
del PPT i s’han d’imposar penalitats d’acord amb el que disposa el primer paràgraf de
l’1.25 del PCAP.
En els informes de penalitats dels dos semestres de 2012, aprovats per dictàmens de
la junta de govern de 31 de gener i 26 de setembre de 2013 respectivament, es va
penalitzar amb un import de 15,00 euros per enviament els justificants de recepció
emplenats irregularment, ja que aquests casos impliquen una càrrega addicional de
treball per al personal de l’ORGT. Aplicat l’import de 15,00 euros sobre les 34
incidències ens dóna un import total de 510,00 euros per a les penalitats d'aquest
apartat d.
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors (a, b, c i d) ascendeix a
un total de 28.063,48 euros, mentre que la facturació d’aquest segon semestre ha estat de
1.983.073,06 euros.
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules
administratives particulars estableix:
"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els serveis
prestats d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels centres de
facturació pels serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística de la Diputació de
Barcelona i ORGT.
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60 dies des
de la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació de Barcelona o
de l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector de Logística o del Cap
del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat, respectivament, sens perjudici que
se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb
la Seguretat Social."
Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el
responsable del contracte:
"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que
fa a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la
qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme."
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en
aquest informe a Unipost SA.”

Atès que consten acreditats en l’expedient els incompliments de la prestació del
contractista subjectes a penalitats i indemnitzacions, i així s’han recollit a l’informe transcrit
en els paràgrafs precedents, i que, d’acord amb les previsions establertes a l’article 196.1
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la clàusula
1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeix la contractació
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de referència especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides
al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que
haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.”
Atès que d’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el
PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda
quan no puguin deduir-se dels pagaments.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’ha
procedit al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data
13 de novembre de 2015, rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 17 de
novembre de 2015.
Vist que l’empresa UNIPOST, SAU no ha presentat dins del termini fixat cap al·legació
contra l’inici de l’expedient de penalització.
Ateses la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i la
data d’adjudicació del present contracte, al mateix li és d’aplicació la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la versió donada per la Llei 34/2010,
de 5 d’agost (LCSP).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1.c) de
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), adjudicatària
del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, pels
incompliments detectats al llarg del segon semestre de l’any 2014, amb la quantitat de
28.063,48 €, d’acord amb l’informe de data 9 d’octubre de 2015 del cap del Servei
d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària,
com a responsable del contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon Industrial
Gran Via Sud, (08908), per al seu coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui
diu: Només per informar, perquè molts dels diputats ho recordaran, que en l’anterior
sessió de la Junta de Govern vam portar, precisament, una pròrroga dels serveis
d’UNIPOST, SAU, per prestar els serveis contractats en el seu moment, cosa que podria
semblar contradictòria amb el fet que els penalitzem avui, amb més de 28.000 euros, per
compliment defectuós. Només per explicar que precisament la pròrroga que es va portar
anteriorment, en lloc d’un any que es preveia en el contracte original, era de sis mesos,
precisament perquè s’estaven tramitant per separat els expedients, intuíem quin seria el
resultat de la penalització i necessitàvem els sis mesos per preparar el concurs. Per tant,
no hi ha contradicció entre el que vam portar fa unes setmanes i el que portem avui, sinó
que la pròrroga és conseqüència de la necessitat de preparar un nou plec de condicions
per tornar a treure-ho a concurs.
Subdirecció d’Edificació
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”
(P14UI1578), mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de licitació
de 6.181.301,39 € (sis milions cent vuitanta-un mil tres-cents un euros amb
trenta-nou cèntims), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import d’1.298.073,29€
(un milió dos-cents noranta-vuit mil setanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims),
resulta per un pressupost total de 7.479.374,68 € (set milions quatre-cents
setanta-nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims), IVA
inclòs.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Per decret del president de la Diputació de Barcelona, en funcions, de data 26 de
maig de 2015, es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de la rehabilitació i
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”
(P14UI1578), amb un pressupost de 6.181.301,39 € (IVA exclòs), que més el 21%
d’IVA per import d’1.298.073,29 €, resulta per un pressupost total de 7.479.374,68 €
(IVA inclòs), i que conté, entre altres documents, l’Estudi de seguretat i salut, el qual va
quedar definitivament aprovat en no haver cap reclamació o al·legació durant el
període d’exposició pública.
De conformitat amb els articles 6 i 14 del Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), es tracta d’un contracte d’obres subjecte a regulació harmonitzada, i resulta
procedent la seva tramitació mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
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de valoració, d’acord amb el que preveuen els articles 138, 150 i 157 a 161 del citat
Text Refós.
S’ha disposat l’inici de l’expedient de contractació de conformitat amb la memòria
justificativa de les necessitats i cal aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que haurà de regir l’adjudicació i posterior execució de les obres.
S’ha d’autoritzar la despesa pluriennal de set milions quatre-cents setanta-nou mil trescents setanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (7.479.374,68 €), IVA inclòs, que
anirà a càrrec dels pressupostos corporatius dels exercicis 2016 i 2017, d’acord amb el
següent detall:
- 2.946.764,64 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2016 i
- 4.532.610,04 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017,
tot condicionant-la a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
esmentats, d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un import
que superi la quantia de sis milions d’euros.
No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 1.a) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’expedient de contractació de les obres del “Projecte executiu de
la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de
l’Escola Industrial” (P14UI1578), amb un pressupost de licitació de sis milions cent
vuitanta-un mil tres-cents un euros amb trenta-nou cèntims (6.181.301,39 €), IVA
exclòs, que més el 21% d’IVA per import d’un milió dos-cents noranta-vuit mil setantatres euros amb vint-i-nou cèntims (1.298.073,29 €), resulta per un pressupost total de
set milions quatre-cents setanta-nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb seixantavuit cèntims (7.479.374,68 €), IVA inclòs.
Segon. TRAMITAR la contractació de les obres de referència mitjançant procediment
obert amb més d’un criteri de valoració, subjecta a regulació harmonitzada, de
conformitat amb el que assenyalen els articles 6, 14, 138, 150 i 157 a 161 del Text
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Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Tercer. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació i posterior execució de les obres, el qual s’adjunta com annex.
Quart. ESTABLIR la improcedència de la revisió de preus, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació.
Cinquè. DECLARAR pluriennal i AUTORITZAR la despesa de set milions quatre-cents
setanta-nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims
(7.479.374,68 €), IVA inclòs, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius dels exercicis 2016 i
2017, d’acord amb el següent detall:
- 2.946.764,64 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2016 i
- 4.532.610,04 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017,
tot condicionant-la a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
esmentats.
Sisè. FACULTAR la Subdirecció d’Edificació de l’Àrea de Presidència per tal que
efectuï els tràmits adients en relació a l’habilitació del llibre d’incidències corresponents
a l’execució de les obres del present contracte.
ANNEX AL DICTAMEN RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
“PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS DE
L’EDIFICI PARANIMF DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL” (P14UI1578),
MITJANÇANT
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Subdirecció d’Edificació
consistent en les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578).
Els Codis CPV que corresponen són 45453100-8, 45262400-5 i 45331000-6.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
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1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de sis milions
cent vuitanta-un mil tres-cents un euros amb trenta-nou cèntims (6.181.301,39 €), IVA
exclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al
Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant
PCAG).
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 1.298.073,29 euros.
1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 7.479.374,68 €, IVA inclòs, es
farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost dels exercicis 2016 i
2017:
-

2.946.764,64 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2016 i
4.532.610,04 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017,

tot condicionant-la a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos esmentats,
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà un termini d’execució de vint-i-quatre (24) mesos a comptar des de la
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada
l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari,
l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de set milions dos-cents un mil
dos-cents setze euros amb dotze cèntims (7.201.216,12 €), IVA exclòs, tenint en compte
els següents conceptes i imports:

Import
contracte
(IVA exclòs)
6.181.301,39 €

Import modificació
(clàusula 2.3 PCAP)
16,5 % s/ import
contracte
(IVA exclòs)
1.019.914,73 €

Total valor
estimat
contracte
7.201.216,12 €

Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150
i 157 a 161 del TRLCSP.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500 euros.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Servei de Contractació de la Diputació de
Barcelona (Carrer Londres, 55, 5a planta, 08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, tel.93 402 25
64, fax: 93 402 06 47), de dilluns a divendres laborables, des de les 9 hores a les 14 hores,
podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar
abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit
Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el
termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la
data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap
cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció “Documentació administrativa per a la contractació de les obres del
‘Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial’ (P14UI1578), presentada per .........................." i haurà de
contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
“En/Na ...................................... amb NIF núm. .................., en nom propi / en representació
de l’empresa .................., en qualitat de ........., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari .........., en data ........ i amb número de protocol ..../o document ......, CIF núm.
............., domiciliada a ............... carrer .................., núm. ............., (persona de contacte
................................., adreça de correu electrònic ................., telèfon núm. .................. i fax
núm. ............................), opta a la contractació relativa a les obres del ‘Projecte executiu
de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola
Industrial’ (P14UI1578) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 54 a 84 del TRLCSP;
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-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social;

-

Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
 SI

 NO

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10)
del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals descrits a l’esmentada clàusula.

-

Que assegura la disposició de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que
compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una
organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals.

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del present Plec.

-

Que les característiques de l’empresa licitadora responen al tipus empresarial següent
(assenyalar amb una creu el tipus concret):
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 2 milions d’euros
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 10 milions d’euros
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
Més de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros

(Lloc, data, signatura i segell).”
b) Altres declaracions:
-

-

-

En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les
empreses que la composen.
En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de
què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la
dita exempció.
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-

En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la clàusula
1.12) del present Plec, el licitador haurà de presentar declaració consignant-los.

-

En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del
TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els
hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor per a la contractació de les obres del ‘Projecte executiu
de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola
Industrial’ (P14UI1578), presentada per .........................." i haurà de contenir la
documentació següent:
 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor
a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present plec, numerada i
indexada.
ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres precedents no pot incloure cap informació
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
S’estableix com a requisit previ per a procedir a la valoració dels criteris avaluables
de forma automàtica l’obtenció d’un mínim de 15 punts en la valoració dels criteris
que depenen d’un judici de valor. Les ofertes que no obtinguin aquesta puntuació
mínima quedaran eliminades de la licitació i no es procedirà a l’obertura del sobre
núm. 3.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació de les obres del ‘Projecte
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte
de l’Escola Industrial’ (P14UI1578), presentada per .........................." i haurà de contenir
la documentació següent:
 La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a les
obres del ‘Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial’ (P14UI1578), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars,
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que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .........

€.

(Lloc, data, signatura i segell).”
 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a
tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present plec, numerada i
indexada.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
1. Licitadors espanyols i estrangers que no siguin membres de la Unió
Europea:
Mitjans:
Estar classificat en el grup, subgrup i categoria que tot seguit s’assenyala:
Grup C, Subgrup 4, Categoria actual: 4
Categoria RD1098/2001: E
Grup J, Subgrup 2, Categoria actual: 4
Categoria RD1098/2001: E
Compromís d’adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans
personals següents:
D’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, s’haurà de presentar el compromís
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran
mitjançant relació signada pel representant legal de l’empresa, amb indicació
dels títols acadèmics, categoria professional i experiència.
Requisits mínims:
Es distingeixen dos grans capítols a l’obra, l’arquitectònic i les instal·lacions; en funció de la
fase d’obra o de les feines que es desenvolupen, aquests es solapen més o menys en el
temps. Per a cada un dels capítols es demana el següent personal:
Personal d’obra:
‐

Encarregat general: Responsable del desenvolupament general de l’obra i més
específicament dels capítols arquitectònics i la coordinació d’aquests amb les
instal·lacions. Ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en obres de característiques
i volum similars a les obres objecte del present plec.

‐

Encarregat d’instal·lacions: Responsable dels capítols de les instal·lacions sota les
ordres de l’encarregat general. Ha de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres
de característiques i volum similars a les obres objecte del present plec.

Personal tècnic:
‐

Cap d’obra general: serà l’interlocutor amb la Diputació de Barcelona.
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o Experiència mínima de 5 anys en obres de característiques i volum similars a les
obres objecte del present plec.
o Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a tècnic/a o d’enginyer/a de
l’edificació.
‐

Cap d’obra d’instal·lacions: responsable tècnic dels capítols d’instal·lacions sota la
coordinació del cap d’obra general, que serà l’interlocutor amb la direcció d’execució de
les instal·lacions i amb els responsables últims de l’execució de les mateixes, així com
amb les companyies subministradores.
o Ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en obres d’instal·lacions de
característiques i volum similar a les obres objecte del present plec.
o Haurà d’estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a industrial en mecànica.

Acreditació documental: Cal aportar:
-

Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte,
signat pel representant legal de l’empresa.

-

Currículums vitae degudament signats pels titulars on consti l’experiència professional
requerida.

- Original o còpia degudament autenticada dels títols acadèmics.
Aquest compromís serà vinculant en cas de resultar adjudicatari i caldrà que es dediquin,
com a mínim, els recursos indicats en la relació anterior.
Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
Requisit mínim:
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el
domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
Acreditació documental:
Original o còpia degudament autenticada del certificat d’inscripció en el Registre
esmentat.
2. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea:
El licitador haurà de complir les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjà:
Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci dels tres
(3) últims exercicis conclosos.
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Valors mínims:
Volum de negocis d’import mínim anual de 5.354.552,34 € en algun dels tres exercicis
esmentats.
Acreditació documental:
-

Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis
s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en els comptes
anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar inscrit en el
Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.

-

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:
□ Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys, que siguin del
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del present contracte, que
inclogui l’import, dates, i el destinatari, públic o privat.
En aquesta relació hauran de constar obres dels següents tipus o naturalesa:
- Obres de rehabilitació d’edificis.
- Obres d’instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització.
Requisits mínims:
-

Obres de rehabilitació d’edificis: l’import anual acumulat en l’any de major execució
d’aquest tipus d’obres ha de ser igual o superior a 840.000 €.

-

Obres d’instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització: l’import
anual acumulat en l’any de major execució d’aquest tipus d’obres ha de ser igual o
superior a 840.000 €.

Acreditació documental:
-

Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran mitjançant
certificat expedit o visat per l’òrgan competent.
Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran
mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a manca
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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□ Compromís d’adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals
següents:
D’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, s’haurà de presentar el compromís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant relació signada
pel representant legal de l’empresa, amb indicació dels títols acadèmics, categoria
professional i experiència.
Requisits mínims:
Es distingeixen dos grans capítols a l’obra, l’arquitectònic i les instal·lacions; en funció de
la fase d’obra o de les feines que es desenvolupen, aquests es solapen més o menys en
el temps. Per a cada un dels capítols es demana el següent personal:
Personal d’obra:
‐

Encarregat general: Responsable del desenvolupament general de l’obra i més
específicament dels capítols arquitectònics i la coordinació d’aquests amb les
instal·lacions. Ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en obres de
característiques i volum similars a les obres objecte del present plec.

‐

Encarregat d’instal·lacions: Responsable dels capítols de les instal·lacions sota les
ordres de l’encarregat general. Ha de tenir una experiència mínima de 3 anys en
obres de característiques i volum similars a les obres objecte del present plec.

Personal tècnic:
‐

Cap d’obra general: serà l’interlocutor amb la Diputació de Barcelona.
o Experiència mínima de 5 anys en obres de característiques i volum similars a les
obres objecte del present plec.
o Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a tècnic/a o d’enginyer/a de
l’edificació.

‐

Cap d’obra d’instal·lacions: responsable tècnic dels capítols d’instal·lacions sota la
coordinació del cap d’obra general, que serà l’interlocutor amb la direcció d’execució
de les instal·lacions i amb els responsables últims de l’execució de les mateixes, així
com amb les companyies subministradores.
o Ha de tenir una experiència mínima de 5 anys en obres d’instal·lacions de
característiques i volum similar a les obres objecte del present plec.

o Haurà d’estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a industrial en mecànica.
Acreditació documental: Cal aportar:
-

Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte,
signat pel representant legal de l’empresa.

-

Currículums vitae degudament signats pels titulars on consti l’experiència professional
requerida.

-

Original o còpia degudament autenticada dels títols acadèmics.
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Aquest compromís serà vinculant en cas de resultar adjudicatari i caldrà que es dediquin,
com a mínim, els recursos indicats en la relació anterior.
□ Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
Requisit mínim:
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el
domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
Acreditació documental:
Original o còpia degudament autenticada del certificat d’inscripció en el Registre
esmentat.
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:


Criteris que depenen d’un judici de valor (30%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)

‐

Memòria tècnica descriptiva fins a 20 punts.

Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del
procés constructiu, la justificació de la metodologia indicada per a l’execució dels treballs, la
seva coherència, el bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà
executada l’obra, la coherència de la planificació de l’obra amb els equips materials i
humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria que justifiquin el
termini d’execució. Es valorarà també la minimització de les afectacions a tercers dintre del
Recinte, tant la dels propis usuaris que hi treballen com les possibles afectacions a la via
pública.
‐

Millores mediambientals fins a 5 punts

Es valorarà la utilització de materials amb ecoetiqueta o certificació ecològica que acreditin
un menor impacte mediambiental al llarg de la seva vida útil; la utilització de materials
reciclats, reutilitzables o de baix contingut o sense substàncies tòxiques; i la utilització de
materials de llarga vida útil de manera que el seu procés de substitució sigui més llarg o
comporti un estalvi energètic.
‐

Millores en la conservació i manteniment de les instal·lacions o equipaments fins a
5 punts

Es valoraran les mesures a implementar en fase d’execució d’obra, que resultin de l’estudi
del projecte i que millorin les posteriors actuacions de reparació, conservació i manteniment
de les instal·lacions o equipaments de l’edifici.
S’estableix com a requisit previ per a procedir a la valoració dels criteris avaluables
de forma automàtica l’obtenció d’un mínim de 15 punts en la valoració dels criteris
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que depenen d’un judici de valor. Les ofertes que no obtinguin aquesta puntuació
mínima quedaran eliminades de la licitació i no es procedirà a l’obertura del sobre
núm. 3.


Criteris avaluables de forma automàtica (70%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)

‐

Preu ofertat fins a 60 punts

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a
l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera
proporcional.
‐

Ampliació del termini de garantia (màxim un any) fins a 10 punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de 2 anys establert en el plec de clàusules
administratives particulars, d’acord amb el següent barem:
S’assignaran 0 punts a les ofertes que no ampliïn el termini de garantia i la màxima
puntuació a l’oferta que ampliï el termini de garantia en un any més, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de l’ampliació del termini de garantia ofertada i de manera proporcional.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3
TRLCSP.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al PCAG.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de
les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades
No és procedent.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 TRLCSP.
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1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
96.1 TRLCSP.
A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn fins a cobrir l’import total de la garantia.
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans
electrònics.
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible.
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació/Organisme per
obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans
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que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.10 del
present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a
la diligència no han experimentat cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, les següents:
-

El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als
seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 228 bis del TRLCSP.

-

En el termini màxim de 30 dies des de la formalització del contracte, el contractista haurà
de presentar un programa de treball, d’acord amb les previsions establertes en el Plec de
clàusules administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona. El
programa de treball haurà de contenir les dades següents:
1) Ordenació en parts o capítols d’obra de les unitats que formen part del projecte, amb
l’expressió dels seus amidaments.
2) Determinació dels mitjans necessaris, com el personal, instal·lacions, equip i
materials, amb expressió dels seus rendiments.
3) Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses fases d’obra o operacions
preparatòries, equip i instal·lacions, i dels d’execució de les diverses parts o unitats
d’obra.
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4) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels capítols
d’obra u operacions preparatòries, equip i instal·lacions; i parts o unitats d’obra a
preus unitaris.
5) Diagrama de les diverses activitats o treballs.
-

Durant el termini de garantia s’estableix un període obligatori d’assessorament tècnic a
la Diputació de Barcelona, en allò que anomenarem “posta en marxa de l’activitat”.
Aquest assessorament tindrà una durada de sis mesos, a comptar des de la “posta en
marxa de l’activitat”, que pot ser diferida en el temps respecte del final de la posta en
marxa de les instal·lacions, aquest últim inclòs en el termini d’execució. Durant aquest
període de sis mesos el contractista principal i, en conseqüència, les seves
subcontractes hauran de donar servei tècnic en tot allò referent al bon funcionament de
les instal·lacions i equipaments fixes i mòbils. A aquests efectes la Diputació de
Barcelona comunicarà al contractista la data d’inici efectiu de l’activitat.

-

El contractista s’obliga a coordinar-se amb els industrials o contractistes que executin en
l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial treballs relacionats amb els vitralls, el
mobiliari interior i la instal·lació d’il·luminació escènica i audiovisual.

-

La Diputació de Barcelona s’obliga a facilitar al contractista de les obres objecte del
present plec tota la informació relativa a altres treballs a realitzar en l’edifici Paranimf,
amb antelació suficient per a una òptima coordinació entre els diferents industrials i
contractistes.

2.2) Condicions especials d’execució
No és procedent.
2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal.
Es preveu la modificació del contracte, que en conjunt no podrà superar el 16,5 % del seu
preu, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
 Modificacions derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst o
amb les condicions d’ús minvades, en els següents punts: forats a forjats i a coberta,
punts de recolzament a parets, cap de pilar, bigues, forjats, unions a estructura metàl·lica
existent que obligui a modificar els materials o la solució estructural proposada, amb
independència que eventualment comportin una modificació de projecte.
La modificació podrà afectar com a màxim, al 10% del preu del contracte (en més o en
menys).
 Modificacions en les instal·lacions i materials com a conseqüència del mesurament de
nivells d’atenuació acústica diferents als esperats.
La modificació podrà afectar com a màxim, al 3,5 % del preu del contracte (en més o en
menys).
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 Modificacions derivades de trobar materials no previstos, deteriorats o contaminants
ocults i que es detectin durant l’execució de l’obra; així com instal·lacions no previstes
que hagin de ser substituïdes o modificades en el seu recorregut.
La modificació podrà afectar, com a màxim, al 3% del preu del contracte (en més o en
menys).
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes
del seu pagament.
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en
l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2
del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació:
104200 Subdirecció d’Edificació.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
Oficina comptable: O00007875 Intervenció General - Registre de Factures.
Òrgan gestor: GE0001052.
Unitat tramitadora: GE0001052.
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
2.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del
TRLCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball, així
com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin
avinents.
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-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitats.

2.7) Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
-

per l’incompliment del termini total s’imposarà una penalització diària en la proporció de
0,20 € per cada 1.000 euros del preu del contracte.

-

per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % de
l’import del subcontracte. L’empresa adjudicatària no podrà realitzar la subcontractació
dels treballs que en el seu conjunt superin el 80% de l’obra.

-

pel compliment defectuós de la prestació i/o per l’incompliment parcial de l’execució de
les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini especial de recepció serà de quatre mesos a comptar des del lliurament o la
realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de dos anys a comptar des de la data de recepció total i/o
conformitat de la prestació contractada.
2.10) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de Barcelona, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
80 % de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de
Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 227 del TRLCSP.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades
en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
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2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel projecte, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de
la Diputació de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple, en sessió de data 28 de novembre
de 2013, i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013, pel TRLCSP, i la seva
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i
en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 600.000,00 €.
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és l’edifici del Paranimf
ubicat al Recinte de l’Escola Industrial, al carrer Comte d’Urgell, 187 de Barcelona.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP,
al cap del Servei de Projectes i Obres de la Subdirecció d’Edificació.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de
dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de la Diputació/Organisme. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions
a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra (cap d’obra general) designat pel contractista, en compliment d’allò que
preveu el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en la
titulació d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l’edificació.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats
d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a càrrec del
contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5 %) de l’import del tipus de licitació.
3.3) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si
bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es
refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona.
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El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El
Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de
seguretat i salut i pel tècnic responsable de la Subdirecció d’Edificació, promotora de les
obres, i elevat pel subdirector d’Edificació a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva
aprovació. Una vegada informat el Pla, el contractista haurà de presentar tres exemplars
més.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i la Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de les obres en
un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
3.5) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini dels quatre mesos que s’estableix per
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la
redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el
projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de
redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per
tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.
3.6) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
3.7) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les
obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos
de gestió.
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3.8) Senyalització de les obres
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les
normes que s’adjunten com a annex al present Plec de clàusules.
Barcelona, 19 de novembre de 2015
El subdirector d’Edificació
Josep Castellà Cabeza
La secretària delegada que subscriu,
informa el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa es
fa constar als efectes del que disposa la
disposició addicional segona, apartat 7, del
Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

La interventora que subscriu, informa el
present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la qual cosa es fa constar als
efectes del que disposa la disposició
addicional segona, apartat 7, del Text refós
de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

LA SECRETÀRIA DELEGADA

LA INTERVENTORA GENERAL

Júlia Fajardo Garcia

Teresa Ma. Raurich Montasell

DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules Administratives Particulars
referit a les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de
l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578) ha estat aprovat per
acord de la Junta de Govern, en sessió de data
Barcelona,
La secretària general
Petra Mahillo Garcia

ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE EXECUTIU DE LA
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REHABILITACIÓ I DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS DE L’EDIFICI PARANIMF DEL RECINTE
DE L’ESCOLA INDUSTRIAL” (P14UI1578), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB
PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Fitxa tècnica
Dimensions
160 x 157,5 cm
Característiques gràfiques
Programa: Freehand 11, entorn Macintosh
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy
Es recomana utilitzar el mateix programa i tipus o , en qualsevol cas el seu equivalent en entorn
PC, per tal de respectar i no modificar els criteris gràfics i d’informació establerts
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Material
Senyal: Llates de ferro galvanitzat, de gruix indeformable, o d’alumini extrudit, de gruix
estàndard de 17,5 cm d’alçada.
Suports verticals: Tub o perfil de ferro galvanitzat. Alçada del senyal segons visibilitat òptima.
Pintura i retolació
Franja superior i línia inferior: RAL 3002 (color granat corporatiu).
Contingut de la franja superior: marca corporativa (símbol i logotip), retolat en vinil blanc.
Contingut de la resta de l’espai: RAL 1003 (color groc) com a color de fons.
Símbol (escut i fragment de la circumferència):
RAL 1018 (color groc apagat)
Textos: vinil FASCAL 858 PF Dark Red (color granat corporatiu).
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy
Aprovat per Acord núm.
La secretària general

Petra Mahillo García

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, el reajustament
comptable del LOT 1 “Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent“
del contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels
Serveis de Telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l’any 2015, per tal d’adequar la despesa a favor de VODAFONE
ESPAÑA SAU, a la finalització del procés de migració.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“Vist que en data 22 de juliol de 2014 el Consorci LOCALRET va procedir a la
formalització del contracte corresponent al LOT 1-relatiu als serveis de comunicació de
veu en ubicació permanent- amb VODAFONE ESPAÑA SAU.
Vist que en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte derivat dels Serveis de
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona i els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de
Barcelona adherits al procés de contractació agregada, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i envers l’acord d’homologació aprovat pel Consorci
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LOCALRET, es preveu respecte del LOT 1, a la clàusula 6.3.1. Calendari
d’implantació de serveis i facturació, la determinació següent:
“La totalitat dels serveis basats en la solució Corporativa hauran d’estar operatius (és a dir,
acceptades les instal·lacions per part de la Diputació de Barcelona) en un termini màxim de
sis mesos, amb una planificació pactada i acceptada per part de la Diputació de Barcelona”

Atès que l’esmentada planificació no es va poder acordar fins la formalització del nou
contracte i que aquesta no es va materialitzar fins el 22 de juliol de 2014; i com a
conseqüència de la priorització del desplegament del servei als ens; els treballs del
projecte de migració dels servei de veu fixa per a la Diputació i l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) no començaren fins el 29 de setembre de 2014. En una primera
planificació VODAFONE ESPAÑA SAU, estimà que el projecte de migració acabaria el
31 de desembre de 2014.
Vist les incidències esdevingudes durant l’execució del contracte pel que fa la LOT 1
(comunicacions de veu en ubicació permanent), i de les quals es va donar compte a la
Junta de Govern en data 26 de novembre de 2015 (A 619/15)
Atès l’informe emès pel Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de
data 1 de desembre de 2015, el qual es reprodueix a continuació:
“INFORME RELATIU A L'ESTIMACIÓ DE LA DESPESA PER A L'ANY 2015, DE
LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CORRESPONENT AL LOT1, COMPRA
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
1. INTRODUCCIÓ
El LOT 1 del contracte de la Compra agregada dels serveis de
Telecomunicacions, que abasta les comunicacions de veu en ubicació permanent es
va signar el 22 de juliol de 2014 amb l'empresa VODAFONE ESPAÑA SAU.
Els preus oferts per VODAFONE ESPAÑA SAU es desglossen en diferents conceptes,
d’acord amb la seva oferta:
 Preus unitaris per a línies de telefonia no integrades
 Preus unitaris per a les extensions corporatives integrades a la xarxa de telefonia
corporativa
 Serveis:
- Tarifa plana de veu (TPV), que inclou tot el trànsit dins del territori espanyol.
- Trànsit cursat per qualsevol de les línies anteriors, no inclòs en la tarifa
plana de veu.
Per fer la migració s’han utilitzat mecanismes diferents, en funció de la tipologia de la
línia:
a) línia no integrada, és a dir, línia convencional o connectada a una central
independent de la xarxa de telefonia corporativa
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b) extensions corporatives o integrades a la xarxa de telefonia corporativa, és a dir
connectades a la central Alcatel, propietat de la Diputació de Barcelona, i integrada
prèviament a la migració en el sistema Ibercom de Telefònica.


a) Migració de les línies no integrades

Per a la migració de les línies de telefonia no integrades es va fer servir del procés
d’AMLT (o Acceso Mayorista a la línia Telefònica) que suposa el lloguer dels serveis
de línies de telefonia entre operadores de telecomunicacions i que, pel client,
consisteix en mantenir l’operadora que presta el servei de la línia de telefonia, però la
facturació s’abona a l’altra operadora.


b) Migració de les extensions corporatives

Aquestes extensions corporatives pengen de la central telefònica Alcatel, formada per
diferents nodes, un per cada dependència corporativa connectada a la xarxa de
telefonia, que necessiten d’una infraestructura de connexió. Dos dels nodes, són
nodes principals, l’Edifici del Rellotge i Can Serra i connecten totes les línies a la
operadora que dóna el servei d’accés a la xarxa pública de telefonia.
La infraestructura es composa de:





el propi maquinari de la central, els nodes, propietat de Diputació
la connectivitat entre els nodes amb circuits de dades
les connexions a la xarxa pública de telefonia que permeten fer i rebre trucades
a l’exterior; connectant la numeració directa de la xarxa pública amb les
extensions corporatives. Exemple, 934022222 per l’extensió 22222
les connexions a la xarxa pública de telefonia per a dotar de sistemes de
contingència (línies de recolzament i de rescat). Permeten el funcionament del
servei telefònic en cas de caiguda de l’enllaç amb les nodes principals

El proveïdor que prestava el servei anteriorment a la migració (TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU), va comunicar a la Diputació de Barcelona que qualsevol baixa dels
elements abans mencionats, que composen l’infraestructura de telefonia
corporativa, suposaria la baixa automàtica de TOTS els serveis prestats.
A partir d’aquí, VODAFONE ESPAÑA SAU va haver de replantejar la planificació de la
migració. La migració total de les extensions corporatives es va portar a terme en
dues fases: el 6/3/2015 el 59% de línies i el 13/3/2015 el 100%. S’entén com a
migració total d’una línia quan tot el servei de veu és prestat per l’operador entrant.
Desprès del 13 de març TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continua facturant els
serveis no migrats per l’operador entrant (VODAFONE ESPAÑA SAU) que són: una
part de les línies no integrades i de les línies de contingència (recolzament i les
rescat).
2. CÀLCUL DE L’IMPORT DEL SERVEI DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT
PRESTAT PER VODAFONE ESPAÑA SAU
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Donat que la disposició de la despesa es va efectuar per la totalitat dels serveis com si
des de la formalització del contracte els hagués prestat VODAFONE ESPAÑA SAU,
cal reajustar comptablement la despesa en l’import corresponent als serveis que ha
continuat prestant TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU. S’ha realitzar el càlcul de l’import
dels serveis prestats per VODAFONE ESPAÑA SAU aplicant els preus del contracte
signat, i estimant els imports màxims durant aquest any, tenint en compte que:


El cost de les línies de telefonia no integrades amb les corresponents tarifes
planes i trànsit s’abonarà a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU fins la seva total
migració.



El cost de les extensions corporatives amb les corresponents tarifes planes i
trànsit s’abona a VODAFONE ESPAÑA SAU les que depenen del node principal
de l’Edifici del Rellotge a partir del dia 6 de març del 2015, i les que depenen de
Can Serra a partir del 13 de març del 2015.
Els preus unitaris per les extensions corporatives inclouen el preu de la línia i de
tota la infraestructura de la centraleta, és a dir, de tots els elements del sistema
de telefonia corporatiu, incloses les línies de contingència, tal i com es descriu al
Plec de Prescripcions Tècniques, punt 6.4.1.1. Format de preus. Per tant, des del
13 de març l’import de les línies de contingència s’estan abonant a VODAFONE
ESPAÑA SAU, tot i que no aquestes línies no estan migrades. Per la qual cosa a
l’apartat 3 d’aquest informe es realitzen els càlculs per determinar l’import
d’aquestes línies de contingència, i així regularitzar la facturació descomptant
l’import corresponent a les línies no migrades servei no prestat.

El cost mensual desglossat és el següent:
Any 2015
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre *
TOTAL



a) Línies
independents o
no integrades
0€
396,88€
844,89€
854,26€
994,62€
994,62€
1.660,12€
1.674,64€
1.413,28€
1.413,28€
1.413,28€
1.413,28€
13.073,15€

b) Extensions
corporatives

Totes les línies
TPV + TRÀNSIT

0€
0€
30.275,37€
42.352,42€
41.965,22€
41.965,22€
42.243,52€
42.110,42€
42.105,58€
42.105,58€
42.105,58€
42.105,58€
409.334,49€

0€
454,63€
22.893,34€
31.290,19€
31.628,95€
31.713,31€
32.550,49€
32.668,42€
32.484,77€
32.484,77€
32.484,77€
32.484,77€
313.138,40€

TOTAL
(IVA INCLÒS)
0€
851,51€
54.013,60€
74.496,87€
74.588,79€
74.673,15€
76.454,13€
76.453,48€
76.003,63€
76.003,63€
76.003,63€
76.003,63€
735.546,04 €

Desembre, cost estimat

El detall d’aquests imports es pot consultar a l’Annex 1
3. CÀLCUL DE L’IMPORT CORRESPONENT A LES LÍNIES NO MIGRADES
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Com a conseqüència de la controvèrsia existent en el procés de migració entre
l’operador entrant i el sortint, de la qual es va donar compte a la Junta de Govern en
data 26 de novembre de 2015, existeixen línies que encara no s’han migrat a
l’operador entrant i que s’han pagat a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (A/619/15).
Aquestes línies són:



Línies no integrades no migrades i el seu consum en trucades.
Línies de contingència: de recolzament i de rescat de les centrals
corporatives i el seu consum en trucades.

Per tant, atès que aquestes línies no s’han migrat es realitzen els càlculs dels imports
corresponents a les línies no migrades, per tal de realitzar el corresponent
reajustament comptable.
3.1 Càlcul de l’import de línies no integrades
L’import d’aquestes línies segons els preus del contracte formalitzat en data 22 de
juliol de 2014 ascendeix a 6.952,31 €, d’acord amb el detall següent:

a partir 13
de març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

Extensió
Estàndard

12,10 €

94

94

74

77

26

21

21

21

21

21

Extensió
Avançada

14,52 €

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

Consum
trucades
internacionals
(en minuts)

0,60 €

0

396,14€

396,14€

396,14€

411,32€

524,89€

486,43€

1.310,41€

1.018,85€

165,68 133,15 558,58 213,79 378,72 189,44 164,13 164,13 164,13

1.309,41€

IMPORT MENSUAL

702,58€

Preus unitaris

2015

3.2 Càlcul de les línies de contingència
Tal i com s’ha exposat a l’apartat 2 d’aquest informe, VODAFONE ESPAÑA SAU
inclou el cost d’aquestes línies de contingència no migrades (recolzament i de rescat)
dins dels preus unitaris de les extensions corporatives.
Atès que no es disposa d’un preu unitari per aquestes línies de contingència s’han
pres com a referència els imports facturats per l’actual prestador del servei
(TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU), segons el detall adjunt:
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Any 2015
Març
(a partir del 13)
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

Línies recolzament + rescat
Consum trucades
Nombre de
Preu unitari
serveis 900 i
línies
per línia
internacionals
226

27,55 €

0€

226
226
158 1
44 2
44
44
44
44
44

27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €
27,55 €

399,37€ 3
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL IMPORT
(IVA inclòs)
3.615,27 €
6.625,67 €
6.226,30 €
4.352,90 €
1.212,20 €
1.212,20 €
1.212,20 €
1.212,20 €
1.212,20 €
1.212,20 €
28.093,34 €

1 .- Els mesos d’abril i maig incorporen el nombre total de línies de recolzament i rescat de
les centraletes. En el mes de juny es fa la baixa de les línies de rescat.
2.- A partir del mes de juliol es canvia el titular de la línia en funció del propietari de la central
entre DIBA I ORGT.
3- A partir del 13 de març Vodafone desplega una solució provisional en diferents centres
que utilitzen les línies de recolzament per fer trucades. Telefònica factura el cost d’aquestes
trucades en el mes d’abril.

4. CONCLUSIÓ
Atès l’exposat anteriorment, s’hauria de reajustar l’import de la despesa
corresponent a l’any 2015, per tal d’adequar-la a la finalització del procés de
migració, d’acord amb els imports següents:
Servei de veu
2015
735.546,04 €

Línies no migrades
línies no
línies de
integrades
contingència
6.952,31 €
28.093,34 €
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ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

MARÇ (fins 6 de març)

6

10

10

10

10

27

27

24

24

24

24

1725

2570

2570

2543

2543

2548

2541

2542

2542

2542

2542

16

413

413

411

411

411

411

411

411

411

411

149

294

294

294

294

294

293

293

293

293

293

21

44

44

43

43

44

43

43

43

43

43

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14,52€

18,15€

Analògic
amb mans
lliures

12,10€

Terminal
digital
bàsic

9,68€

Terminal
Extensió
digital
digital
mitjà

12,10€

Terminal
digital
avançat

14,52€

Extensió Softphone

MARÇ (des de 13
març)

CENTRAL ALCATEL

Extensió Analògic
analògic bàsic
a

MARÇ (de 6 a 13 de
març)

Sense
terminal

FEBRER

LÍNIES GESTIONADES
PER VODAFONE DIBA

Preu
Unitari
(IVA
INCLÒS
)

GENER

ANNEX 1

24,20€
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SERVEIS

LÍNIES
INDEPENDENTS

Línia RTB alarmes

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

MARÇ (fins 6 de març)

JULIOL

Terminal
IP
avançat
Extensió i terminal
d’operadora
avançada

JUNY

12,10€

MAIG

Terminal
IP mitjà

ABRIL

9,68€

MARÇ (des de 13
març)

Terminal
IP bàsic

MARÇ (de 6 a 13 de
març)

IP

Preu
Unitari
(IVA
INCLÒS
)

FEBRER

LÍNIES GESTIONADES
PER VODAFONE DIBA

GENER
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13

22

22

22

22

23

22

22

22

22

22

95

157

157

156

156

154

153

154

154

154

154

33

42

42

41

41

39

39

40

40

40

40

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

14,52€

24,20 €
9,68 €

0

41

82

84

84

84

97

97

131

131

118

118

118

118

Extensió amb
terminal estàndard

12,10 €

0

0

1

1

1

1

1

1

30

30

20

20

20

20

Extensió amb
terminal Avançat

14,52 €
0

0

0

2

2

2

3

3

2

3

2

2

2

2

8,47 €

0

41

93

21407

3647

3647

3629

3629

3711

3701

3677

3677

3677

3677

0,04 €

0

166,55

1010,82

1010,82

1010,82

403,18

239,98

4,22

564,28

1967,2

1229,13

1229,13

1229,13

1229,13

0,04 €

0

2,32

107,83

107,83

107,83

1875,27

9856,02

9768,03

7735,95

8659,47

4915,38

4915,38

4915,38

4915,38

Tarifa plana de veu
corporativa (TPVC)
Tarifa de fix
corporatiu a mòbil
Preu corporatiu per
serveis de xarxa
intel·ligent 80x/90x

131

132

855,3
1125,38
1288,15
1539,3
1539,3
1539,3
1539,3
76.003,63€

76.003,63€

76.003,63€

76.003,63€

74.673,15€

DESEMBRE

722,92

NOVEMBRE

437,18

OCTUBRE

906,03

SETEMBRE

MAIG

906,03

AGOST

ABRIL

906,03
76.453,48€

MARÇ (des de 13
març)

139,43

JULIOL

MARÇ (de 6 a 13 de
març)

0
76.454,13€

MARÇ (fins 6 de març)

0,73 €
JUNY

74.588,79€

74.496,87€

54.013,60€

Preu
Unitari
(IVA
INCLÒS
)
FEBRER

Tarifa internacional
corporativa

851,51€

LÍNIES GESTIONADES
PER VODAFONE DIBA
GENER
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“Vist l’apartat primer I).1, de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm.
129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015,
sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern (publicat
el BOPB de 3 d’agost de 2015).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. REAJUSTAR comptablement la disposició de despesa pluriennal a favor de
VODAFONE ESPAÑA SAU, per tal d’adequar-la al ritme de migració de les línies, i
com a conseqüència, a la prestació real dels serveis efectuats, tot d’acord amb els
preus unitaris adjudicats i els càlculs formulats per la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius que s’inclouen en informe annex, en els següents
imports:
Programa
926.A0

Econòmic
222.00

Programa
926.A0

Econòmic
222.00

Programa
926.A0

Econòmic
222.00

Import previst inicialment
2014
2015
2016
101.379.73 €
941.049,00 € 525.419,13 €

2014

Import real dels serveis
2015
2016
0€
700.500,39 € 525.419,13 €

2014
-101.379,73 €

Import ajustament
2015
-240.548,61 €

2016
0€

Segon. NOTIFICAR la present resolució a VODAFONE ESPAÑA SAU en la seva
condició d’interessats en l’expedient.”
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
18.- DICTAMEN.- Pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus
d’interès a subvenir durant l’exercici 2016, el tipus d’interès d’actualització,
l’actualització del tipus d’interès bancari, així com la subvenció màxima per
municipi dins del Programa de Crèdit Local.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“1.- Antecedents
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
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Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una acció concertada per
als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de 25.4.2013, relatiu a la selecció
de la Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local), que es prorrogà per l’any 2015 amb la
signatura d’una addenda al conveni el dia 2 de febrer de 2015.
Actualment s’està tramitant una nova acció concertada amb el mateix compromís de
contractar préstecs amb les millors condicions possibles.
2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit
Local.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona ”, aprovades
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de
01.03.2012.
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a
subvencionar (I), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona
per aquest programa ”.
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores,
s’estableix:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:

1   1  D  N

D    
N  
N

P
D2
On:




 *I
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P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d'interès d’actualització.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció.
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a
subvencionar durant tot l’exercici 2016, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà
proporcionalment.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2015 és -0,054%.
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les
sobredites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
Trams de
població
0-2.000
2.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

euros/hab.
11,51
10,05
7,69
6,23
5,06
4,24
2,78
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Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec,
si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es
subvencionarà proporcionalment.
Segon. FIXAR en un -0,054% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local
Tercer. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2015, en euros per municipi com
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de població
0-2.000
2.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

euros/hab.
11,51
10,05
7,69
6,23
5,06
4,24
2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012.
Quart. ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de
desembre de 2016.
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Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per a coneixement general.
Sisè. DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.”
19.- AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 15.022,84 € (quinze mil vint-idos euros amb vuitanta-quatre cèntims), a l'Ajuntament d’Aiguafreda, a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
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En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament d'Aiguafreda presentà en data 30 d'octubre de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 280.000,00 EUR 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'Aiguafreda«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 280.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 280.000,00 EUR amb una subvenció d’import de
15.022,84 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 quinze mil vint-i-dos euros amb vuitanta-quatre
cèntims (15.022,84 EUR) a l'Ajuntament d'Aiguafreda 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 30 d'octubre de 2015,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Aiguafreda, 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 la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
20.- ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 29.109,23 € (vint-i-nou mil
cent nou euros amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
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L'Ajuntament d'Argentona presentà en data 10 de novembre de 2015 una sol·licitud
d'un préstec de 542.546,05 EUR 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'Argentona«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 542.546,05 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 542.546,05 EUR amb una subvenció d’import de
29.109,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 vint-i-nou mil cent nou euros amb vint-i-tres
cèntims (29.109,23 EUR) a l'Ajuntament d'Argentona 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 10 de novembre de
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Argentona, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
21.- CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 28.907,51 € (vint-i-vuit mil nou-cents set
euros amb cinquanta-un cèntims), per a l'Ajuntament de Cardedeu, a l’objecte de
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 4 de novembre de 2015 una sol·licitud
d'un préstec de 405.644,02 EUR 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
Cardedeu«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 405.644,02 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,300 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 405.644,02 EUR amb una subvenció d’import de
28.907,51 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 vint-i-vuit mil nou-cents set euros amb cinquantaun cèntims (28.907,51 EUR) a l'Ajuntament de Cardedeu 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 4 de novembre de
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
22.- LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 4.721,46 € (quatre mil setcents vint-i-un euros amb quaranta-sis cèntims), a l'Ajuntament de la Roca del
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar
les inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de la Roca del Vallès presentà en data 6 de novembre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 88.000,00 EUR 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 la Roca del
Vallès«AJ_Ajuntament».
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 88.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 88.000,00 EUR amb una subvenció d’import de
4.721,46 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 quatre mil set-cents vint-i-un euros amb quarantasis cèntims (4.721,46 EUR) a l'Ajuntament de la Roca 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 6 de
novembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca 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 la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
23.- SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 17.049,61 € (disset mil quaranta-nou euros
amb seixanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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
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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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sallent presentà en data 3 de novembre de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 317.775,54 EUR 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
Sallent«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 317.775,54 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 317.775,54 EUR amb una subvenció d’import de
17.049,61 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 disset mil quaranta-nou euros amb seixanta-un
cèntims (17.049,61 EUR) a l'Ajuntament de Sallent 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 de novembre de 2015,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
24.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 307.685,95 € (tres-cents set
mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 21 d'octubre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 5.734.737,72 EUR 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 Cugat del
Vallès«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 5.734.737,72 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 5.734.737,72 EUR amb una subvenció d’import
de 307.685,95 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb
l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 tres-cents set mil sis-cents vuitanta-cinc euros
amb noranta-cinc cèntims (307.685,95 EUR) a l'Ajuntament de Sant Cugat 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 d'octubre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/76200.
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 Cugat 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 la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
25.- SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 32.648,23 € (trenta-dos mil
sis-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, 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).
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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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentà en data 16 de novembre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 608.506,90 EUR 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 Fruitós de
Bages«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 608.506,90 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 608.506,90 EUR amb una subvenció d’import de
32.648,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
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Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).

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 trenta-dos mil sis-cents quaranta-vuit euros amb
vint-i-tres cèntims (32.648,23 EUR) a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 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 16 de novembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/76200.
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 Fruitós de Bages, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
26.- TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 50.250 € (cinquanta mil dos-cents
cinquanta euros), a l'Ajuntament de Taradell, a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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).
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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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Taradell presentà en data 6 de novembre de 2015 una sol·licitud d'un
préstec d’1.000.000,00 EUR 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
Taradell«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,329 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 689.875,09 EUR amb una subvenció d’import de
50.250,00 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
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òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 mil dos-cents cinquanta euros
(50.250,00 EUR) a l'Ajuntament de Taradell 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 6 de novembre de 2015, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Taradell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
27.- VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 57.152,79 € (cinquanta-set mil cent
cinquanta-dos euros amb setanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Vallirana, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Vallirana presentà en data 26 de novembre de 2015 una sol·licitud
d'un préstec d’1.065.229,90 EUR 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
Vallirana«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.065.229,90 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 1.065.229,90 EUR amb una subvenció d’import
de 57.152,79 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb
l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
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ACORDS
Primer. SUBVENIR en un import de cinquanta-set mil cent cinquanta-dos euros amb
setanta-nou cèntims (57.152,79 EUR) a l'Ajuntament de Vallirana 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 26 de
novembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallirana, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
28.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 13.552,99 € (tretze mil cinccents cinquanta-dos euros amb noranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de
Vilanova del Camí, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, 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, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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,
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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).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 19 d'octubre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 252.604,54 EUR 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 Vilanova del
Camí«AJ_Ajuntament».
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 252.604,54 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 252.604,54 EUR amb una subvenció d’import de
13.552,99 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15,
de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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 tretze mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb
noranta-nou cèntims (13.552,99 EUR) a l'Ajuntament de Vilanova del Camí per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
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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 19 d'octubre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/76200.
Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer. AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Caixa de Crèdit
29.- BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 97.635,30 € (noranta-set
mil sis-cents trenta-cinc euros amb trenta cèntims), per a finançar l’actuació
local “Casa Torrents i camí Pla Vilamajor”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balsareny, presentada en
data 4/11/2015 per finançar la inversió “Casa Torrents i camí Pla Vilamajor” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Casa Torrents i camí Pla Vilamajor
97.635,30 euros
0%
0,63%
3.299,53 euros
10
87/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-set mil sis-cents trentacinc euros amb trenta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/82120.
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.- BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.923,29 € (vint mil noucents vint-i-tres euros amb vint-i-nou cèntims), per a finançar l’actuació local
“Vehicle vigilants locals”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
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Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balsareny, presentada en
data 4/11/2015 per finançar la inversió “Vehicle vigilants locals” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Vehicle vigilants locals
20.923,29 euros
0%
0,20 %
124,96 euros
5
88/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil nou-cents vint-i-tres euros
amb vint-i-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 161.500 € (cent seixanta-un mil cinccents euros), per a finançar l’actuació local “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, presentada en
data 29/10/2015 per finançar la inversió “Inversions 2015” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardedeu
Inversions 2015
161.500 euros
0%
0,63 %
5.457,79 euros
10
85/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent seixanta-un mil cinc-cents
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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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.- CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000 (sis mil euros), per a finançar
l’actuació local “Fons bibliogràfic biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, presentada en
data 29/10/2015 per finançar la inversió “Fons bibliogràfic biblioteca” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardedeu
Fons bibliogràfic biblioteca
6.000 euros
0%
0,20%
35,83 euros
5
86/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de sis mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil
euros), per a finançar l’actuació local “Solar accés escola Els Vinyals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall, presentada en
data 18/3/2015 per finançar la inversió “Solar accés escola Els Vinyals” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà de Vall
Solar accés escola Els Vinyals
25.000 euros
0%
0,63%
844,46 euros
10
15/2015
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Urb. Can Vilardebó, s. III i
IV”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
164

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall, presentada en
data 18/3/2015 per finançar la inversió “Urb. Can Vilardebó, s. III i IV” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà de Vall
Urb. Can Vilardebó, s. III i IV
150.000 euros
0%
0,63%
5.069,16 euros
10
14/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.”
35.- SAGÀS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros),
per a finançar l’actuació local “Pavimentació camins”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sagàs, presentada en data
18/11/2014 per finançar la inversió “Pavimentació camins” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sagàs
Pavimentació camins
175.000 euros
0%
0,63%
5.915,02 euros
10
127/2014

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 EUR (cent
setanta-cinc mil euros) per a finançar l’actuació local “Inversions 2015” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
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Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
presentada en data 13/11/2015 per finançar la inversió “Inversions 2015” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa 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:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Inversions 2015
175.000 euros
0%
0,63%
5.915,02 euros
10
89/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil
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euros), per a finançar l’actuació local “Vorera parcel·les municipals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, 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 Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vallirana, presentada en
data 15/12/2014 per finançar la inversió “Vorera parcel.les municipals” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallirana
Vorera parcel.les municipals
175.000 euros
0%
0,63%
5.914,02 euros
10
139/2014

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del
Tresor i Política Financera, sobre el principi de prudència financera
(B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
28/10/2015 (B.O.E. núm. 260, de 30/10/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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.- CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa acceptar la renúncia d’un Crèdit
de Caixa d’import 10.000,00 EUR (deu mil euros), per a finançar l’actuació local
“Equipament menjador social i gent gran”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/5/14, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Cardedeu:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Equipament menjdor social i gent gran
10.000 euros
0%
10
13/2014

Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 26/11/15.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA al crèdit següent, concedit per acord de la Junta
de Govern de data 29/5/14
Ens:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardedeu
Equipament menjdor social i gent gran
10.000 euros
0%
10
13/2014

Segon. REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/82120 en un import de deu mil euros.”
39.- CASTELLCIR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local ““Enllumenat”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18/12/14, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Castellcir:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Enllumenat
150.000 euros
0%
10
131/2014

Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 21/10/15.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA al crèdit següent, concedit per acord de la Junta
de Govern de data 18/12/14
Ens:
Ajuntament de Castellcir
Actuació:
150.000 euros
Import crèdit:
0%
Interès:
10
Anualitats:
131/2014
Referència:
150.000 euros
Segon. REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/82120 en un import de cent cinquanta mil euros.”
40.- OLIVELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 7.120,66 € (set mil cent vint
euros amb seixanta-sis cèntims), per a finançar l’actuació local “Compra béns
mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18/12/14, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Olivella:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra béns mobles
7.120,66 euros
0%
5
125/2014

Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 27/2/15.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17/9/2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA al crèdit següent, concedit per acord de la Junta
de Govern de data 18/12/14
Ens:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Olivella
7.120,66 euros
0%
5
125/2014
7.120,66 euros

Segon. REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/82120 en un import de set mil cent-vint euros amb seixanta-sis
cèntims.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
41.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2015/6502.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“En data 25/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Cardedeu de data 12 d'agost de 2015 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5103, tram urbà i
travessera, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2015/6502) de:
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 Pintar dos graelles grogues a la calçada, del PK 0+961 al PK 0+972, marge dret i
del PK 1+340 al PK 1+361, marge esquerre.
 Desplaçament d'un semàfor, del PK 1+290 al PK 1+295, marge dret.
En data 10/11/2015 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 l’Ajuntament de Cardedeu en data 12 d'agost de
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 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.
- 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.
- 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 groga de referència B-502 i
norma UNE 48 103, antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
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.
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- 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
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
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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.
- 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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Ajuntament de Cardedeu, autorització d’obres a
la carretera BV-5103, tram urbà i travessera, al terme municipal de Cardedeu
(expedient núm. 2015/6502) de:
 Pintar dos graelles grogues a la calçada, del PK 0+961 al PK 0+972, marge
dret i del PK 1+340 al PK 1+361, marge esquerre.
 Desplaçament d'un semàfor, del PK 1+290 al PK 1+295, marge dret.
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.
Segon. 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.
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2015/6577.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 01/09/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca de data 25 d’agost de 2015
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament
d'accés existent, a la carretera BV-2151 al PK 3+395, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Sant Martí Sarroca (expedient núm. 2015/6577).
En data 16/10/2015 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 l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca en data 25
d’agost de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 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:
- L’ús de l’accés serà el mateix que tenia fins l’actualitat. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
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- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
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.”
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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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2151 al PK 3+395,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca (expedient núm.
2015/6577), 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.
Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí Sarroca (08731), carrer de Ferran
Muñoz, 4-6, amb indicació dels recursos procedents.”
43.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/6999.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
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“En data 06/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manresa de data 29 de juny de 2015 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de millora de la carretera BV-4501
del PK 0+000 al PK 0+100, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal
de Manresa (expedient núm. 2015/6999).
En data 30/10/2015 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 l’Ajuntament de Manresa en data 29 de juny de 2015
i d’acord amb el que disposa l’article 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 serveis que transcorren sota calçada no es posaran en funcionament fins que
es finalitzi el traspàs.
- És convenient la revisió del semàfor projectat a la BV-4501.
- A les seccions dels serveis projectats sota calçada, es recomana 1m de gruix de
paviment (formigó i AC 16 SURF 50/70 D granític) des del punt superior del tub fins
la superfície de paviment.
- 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.
- 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.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- 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
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
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segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- 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 hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
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.
- 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.
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Manresa, autorització d’obres de
millora de la carretera BV-4501 del PK 0+000 al PK 0+100, ambdós marges, tram urbà
i travessera, al terme municipal de Manresa (expedient núm. 2015/6999), 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.
Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Manresa, amb domicili a
efectes de notificacions a Manresa (08241), Plaça Major, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
44.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/7591.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 20/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Malgrat de Mar de data 13 d'octubre de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-6001,
tram urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2015/7591) d’:
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Urbanització per l'ampliació de l'actual rotonda a la cruïlla de l'Avda. Costa
Brava (BV-6001) i l'Avda. dels Països Catalans, del PK 0+400 al PK 0+490,
ambdós marges.



Urbanització del PK 0+080 al PK 0+400, marge esquerre.

En data 03/11/2015 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 l’Ajuntament de Malgrat de Mar en data 13 d'octubre
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 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.
- No es preveuran xarxes de serveis sota la calçada de la carretera BV-6001, només
es podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes xarxes, els paral·lelismes
hauran d’anar fora de la zona de domini públic de la carretera o sota les voreres.
Així mateix, es retiraran tots els serveis, llevat dels encreuaments que restin sota la
futura calçada de la carretera, tant a la rotonda com a nou carril paral·lel.
- Cap xarxa de servei anirà sota la calçada de la carretera ni de la seva ampliació.
Els encreuaments subterranis de calçada s’hauran de preveure perpendiculars al
eix de la carretera.
- Els carrils d’entrada a la rotonda hauran de disposar de 4,5 metres d’amplada i els
de sortida 5 metres d’amplada.
- Les dimensions de la rotonda hauran de permetre els moviments de tot tipus de
vehicles en condicions de seguretat i comoditat.
- Tot el paquet de ferm de la carretera es dimensionarà per a un trànsit tipus T-2, en
general la secció de ferm serà la corresponent a una 221 del la instrucció 6.1.I.C.
- En tot moment s’haurà de garantir que la escorrentia superficial d’aigües i tota la
xarxa de drenatge d’aquest sector no afectaran a la capacitat de desguàs de la
carretera BV-6001. Així mateix el projecte d’urbanització haurà de resoldre el
drenatge de la carretera en el tram afectat per aquesta urbanització.
- No es permetrà que des d’aquest sector arribin aigües a la calçada de la carretera
BV-6001.
- A les voreres de nova construcció es preveurà embornals tipus bústia, com a
mínim, cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe
C-250 segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en
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particular, per a les bicicletes. Així mateix es disposarà de rigola blanca de 30x30x8
cm.
- 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.
- A tots els passos de vianants previstos pel projecte disposaran de una franja de 10
m sense aparcar, abans de cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la
visibilitat dels vianants. El passos de vianants aniran sempre de vorera a vorera.
Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada, i no estarà prop de cap
parada de bus, a tal efecte es deixarà un mínim de 10 metres de separació entre la
dàrsena de la parada de autobús i el pas de vianants. Es preveurà la instal·lació de
senyal S-13 per cada pas de vianant i cada sentit, així mateix es disposarà de
senyal P-20 pels vehicles que accedeixen de fora del nucli urbà de Malgrat de Mar.
El senyal de perill, es disposarà amb suficient antelació abans del mateix.
- 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 la rotonda fins dos marges de la carretera.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera, talussos,
voreres adjacents i en general de tots els elements funcionals de la mateixa 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.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- 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
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
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
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.
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- 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.
- 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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, autorització
d’obres, a la carretera BV-6001, tram urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar
(expedient núm. 2015/7591) d’:


Urbanització per l'ampliació de l'actual rotonda a la cruïlla de l'Avda. Costa
Brava (BV-6001) i l'Avda. dels Països Catalans, del PK 0+400 al PK 0+490,
ambdós marges.



Urbanització del PK 0+080 al PK 0+400, marge esquerre.

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.
Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb
domicili a efectes de notificacions a Malgrat de Mar (08380), carrer Carme, 30, amb
indicació dels recursos procedents.”
45.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor J.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/7671.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“En data 07/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.V.S. de data 4 d'octubre de 2015 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de construcció d'edificació, a la carretera BV5303 al PK 2+480, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Tona (expedient núm.
2015/7671).
En data 28/10/2015 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. Jordi Vila Sanchez en data 4 d'octubre de 2015 i
d’acord amb el que disposen els articles 168 i 169 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
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Es col·locaran senyals de perill per “sortida de camions”, 50m abans i 50m després
de l’accés a les obres, a la vorera, en lloc visible pels vehicles que circulen per la
BV-5303 i en els dos sentits de circulació.
- L’accés tindrà una visibilitat mínima de 50m per ambdós sentits de circulació.
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
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.
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- 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
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.
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- 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 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. J.V.S., autorització d’obres de construcció
d'edificació, a la carretera BV-5303 al PK 2+480, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Tona (expedient núm. 2015/7671), 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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Segon. 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.
Tercer. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart. NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.V.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
46.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, en resolució de l’expedient núm.
2015/7979.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 16/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt de data 20 de setembre
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2134 al PK 1+110, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de La Torre de Claramunt (expedient núm.
2015/7979).
En data 06/11/2015 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 l’Ajuntament de la Torre de Claramunt en data 20 de
setembre de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 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:
- L’accés autoritzat i la part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
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accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona podrà
realitzar aquestes actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- Es tancarà físicament per evitar l’ús de vehicles l’accés del PK 1+010, marge dret.
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
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
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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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2134 al PK
1+110, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de Claramunt
(expedient núm. 2015/7979), 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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Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, amb
domicili a efectes de notificacions a La Torre de Claramunt (08789), Pl. Ajuntament, 1,
amb indicació dels recursos procedents.”
47.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Cecilia de Voltregà, en resolució de l’expedient núm.
2015/8059.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 23/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà de data 20 d'octubre
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’eixamplament
d'accés existent, a la carretera BV-4602 del PK 1+725 al PK 1+780, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Santa Cecília de Voltregà (expedient núm.
2015/8059).
En data 20/11/2015 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 l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà en data 20
d'octubre de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 118 i 128.1 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:
- 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.
- 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.
- La senyalització d’obres serà visible tant de dia com de nit i s’instal·larà amb
l’antelació suficient, sobre tot abans del pont, perquè l’usuari de la carretera
pugui reduir adequadament la velocitat.
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- La cuneta de la carretera connectarà amb la projectada del camí. El nou tram
de cuneta de la carretera tindrà la secció de l’existent a la carretera.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
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.
- 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.”

199

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà,
autorització d’obres d’eixamplament d'accés existent, a la carretera BV-4602 del PK
1+725 al PK 1+780, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa
Cecília de Voltregà (expedient núm. 2015/8059), 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.
Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà,
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Cecília de Voltregà (08509), Plaça
Església s/n, amb indicació dels recursos procedents.”
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sobremunt, en resolució de l’expedient núm. 2015/8232.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 28/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sobremunt de data 26 d'octubre de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés
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existent (pavimentació), a la carretera BV-4607 del PK 1+150 al PK 1+162, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sobremunt (expedient núm. 2015/8232).
En data 20/11/2015 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 l’Ajuntament de Sobremunt en data 26 d'octubre de
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 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:
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la carretera al llarg de
l’accés mitjançant un gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. El
gual es mantindrà en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva
entrada a la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada
generats per les obres autoritzades.
- Es tallarà amb disc la connexió del paviment de l’accés amb el de la carretera.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
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.
- 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
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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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sobremunt, autorització d’obres
de condicionament d'accés existent (pavimentació), a la carretera BV-4607 del PK
1+150 al PK 1+162, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sobremunt
(expedient núm. 2015/8232), 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.
Segon. 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.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sobremunt, amb domicili a
efectes de notificacions a Sobremunt (08589), Cal Tic, amb indicació dels recursos
procedents.”
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor J.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2015/8511.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“En data 10/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.C.P. de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera B522 al PK 1+260, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient
núm. 2015/8511).
En data 17/11/2015 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. Josep Caralt Pujada en data 10 de novembre de
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 84 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:
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
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- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
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
205

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
- 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.
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 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. J.C.P., autorització d’obres de conservació
d'edificació, a la carretera B-522 al PK 1+260, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Vic (expedient núm. 2015/8511), 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.
Segon. 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.
Tercer. FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart. NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.C.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització
d’obres a favor de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en resolució de l’expedient núm.
2015/4824.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 28/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà de Vall de data 28 de maig de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés
per a camp agrícola, a la carretera BV-1602 al PK 4+788, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm. 2015/4824).
En data 28/08/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall en data 28 de maig de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 118 i 119 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació:


Aquest accés disposa d’una visibilitat inferior a 30 metres corresponent al
carril i sentit de circulació del marge on es situaria l’accés i per tant, no
compleix amb allò que estableix l’article 118 del Reglament general de
carreteres, ja que no disposa d’una visibiliatat superior a la distancia
d’aturada.



Així mateix, no compleix amb l’ article 119 del esmentat Reglament, que fa
referència a la distancia mínima de separació a d’altres accessos, ja que
exsiteix un accés a 17 metres del punt on es vol realitzat l’accés objecte
d’aquesta petició d’autorització.



En qualsevol cas, us informen que entre els punts quilomètrics 4+855 i
4+880, marge esquerre, de la carretera BV-1602 i adjacent al camp de conreu
al que es vol donar accés, existeix un tram on un accés podrà complir amb
allò que estableixen els articles 118 i 119 del reglament de carreteres.”

Atès el que disposa l’article 118 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
Article 118
Limitacions per raó de la visibilitat
118.1 Els accessos han de tenir una visibilitat de la carretera superior a la distància de
parada corresponent al carril i sentit de circulació del marge on està situat l'accés.
118.2 La distància de visibilitat ha de ser més gran que la necessària per ultrapassar
el carril contrari, quan estigui permès el gir a l'esquerra d'entrada o sortida a la
carretera.
118.3 La visibilitat a l'accés s'ha de mesurar a partir d'un punt situat a 3 m del límit de
la calçada i la velocitat a considerar ha de ser l'específica de recorregut.
Atès el que disposa l’article 119 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
Article 119
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos
119.1 A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació
d'accessos, la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de
ser com mínim de 1.200 m.
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119.2 A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m.
119.3 La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m.
119.4 No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc.
119.5 Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de construcció de nou
accés per a camp agrícola, a la carretera BV-1602 al PK 4+788, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall, sol·licitada per l’Ajuntament de Lliçà de
Vall, (expedient número 2015/4824).
Segon. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà de Vall, amb domicili a
efectes de notificacions a Lliçà de Vall (08185), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.”
51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització
d’obres a favor del senyor M.LL.L, en resolució de l’expedient núm. 2015/6406.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
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“En data 10/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. M.Ll.L. de data 20 de juliol de 2015 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV2136 al PK 0+320, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mediona
(expedient núm. 2015/6406).
En data 01/09/2015 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. Marc Llorens Leiva en data 20 de juliol de 2015 i
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels
motius que s'expressen a continuació:
- Tal i com s’especifica a l’article 104.h del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, no són autoritzables moviments de terres en la zona de
domini públic.
- La franja de terreny en zona de domini públic va ser expropiada en el moment de
la construcció de la variant de Sant Pere Sacarrera i a data d’avui és propietat de
la Diputació de Barcelona.
- Existeix la possibilitat d’accedir a la finca pel mateix vial que fins ara es feia servir
per accedir a la mateixa.”
Atès el que disposa l’article 128.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Article 128
128.1 L'autorització de tots els accessos a carretera, inclosos els situats en trams
urbans, correspon als serveis territorials competents en la matèria.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de construcció de nou
accés, a la carretera BV-2136 al PK 0+320, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Mediona, sol·licitada pel Sr. M.Ll.L., (expedient número 2015/6406).
Segon. NOTIFICAR la present resolució al Sr. M.Ll.L., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”

52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització
d’obres a favor de la Fundació Real Monasterio de Santa Isabel, en resolució de
l’expedient núm. 2015/7780.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En data 13/10/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel de data 5
d'octubre de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació de rètol publicitari (Casa de colònies Sant Julià), a la carretera N-141d al
PK 3+620, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes
(expedient núm. 2015/7780).
En data 27/10/2015 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 Fundación Real Monasterio de Santa Isabel en
data 5 d'octubre de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament
de l'autorització sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació:
 El rètol que es sol·licita es considera publicitat segons l’article 92 de la Llei
de Carreteres vigent.
 La publicitat a zona no urbana, no pot ser visible des de la carretera,
segons article 91.1 de la Llei de Carreteres vigent.”
Atès el que disposa l’article 91 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Article 91
Prohibició
91.1 Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una
franja de 100 m mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no urbans
de la carretera.
Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització.
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91.2 La prohibició establerta en l'apartat anterior afecta a tots els elements de la
instal·lació publicitària, i inclou la fixació de rètols, la col·locació de suports i qualsevol
manifestació de l'activitat publicitària, dibuixos pictogrames, anagrames, senyals
lluminosos i acústics i, en general, qualsevol reclam per atreure l'atenció de la persona
usuària de la carretera.
91.3 A efectes d'aquest Reglament, s'entén per visible tota instal·lació publicitària que
resulti llegible o comprensible des de la part de la zona de domini públic de la
carretera, i en qualsevol cas els rètols quina segona major dimensió sigui superior al
10% de la seva distancia a l'aresta exterior de la calçada o aquells, que per les seves
característiques o lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la
carretera, puguin produir enlluernaments, confusió o distracció a les persones
usuàries, o siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de rètol
publicitari (Casa de colònies Sant Julià), a la carretera N-141d al PK 3+620, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes, sol·licitada per la
Fundación Real Monasterio de Santa Isabel (expedient número 2015/7780).
Segon. NOTIFICAR la present resolució a la Fundación Real Monasterio de Santa
Isabel, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer Rocabertí,
13, amb indicació dels recursos procedents.”
Convenis de col·laboració
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació d’un conveni específic, formalitzat amb l’Ajuntament de Manresa, als
efectes de l’actuació 14/X/110781 “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre
el Pont Vell de Manresa i l’accès a l’estació de RENFE T.M. Manresa”, 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
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 25 de setembre de 2014,
va aprovar la minuta del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, als efectes de l’execució de les obres de l’actuació “Camí de
vianants a la carretera C-1411b entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de
RENFE. T.M. Manresa”, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Manresa i el President d’aquesta Diputació, en data 13 de novembre
de 2014.
Atès que, segons els termes previstos en el conveni esmentat, l’aportació de la
Diputació de Barcelona a l’execució de les obres del projecte: “Camí de vianants a la
carretera C-1411b entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M.
Manresa”, és per un import de 291.291,78 euros.
Vist que l’Ajuntament de Manresa va adjudicar les obres del projecte “Camí de
vianants a la carretera C-1411b entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de
RENFE. T.M. Manresa” a l’empresa GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L. per un
import de 291.291,78 Eur.
Vist l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, en el qual s’especifica que “una vegada enllestides i recepcionades
totalment les obres, s’han produït unes variacions d’amidaments i generat uns preus
nous per un import de 21.759,24 EUR. que no són deguts a peticions de l’Ajuntament
de Manresa sinó que han aparegut durant el decurs normal de l’obra”.
Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat sol·licità un complement de preacord, per un
import de 21.759,24 Eur., per tal d’ incrementar l’ajut de l’actuació “Camí de vianants a
la carretera C-1411b entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE.
T.M. Manresa”, amb la finalitat de finançar el cent per cent del cost de les obres
executades.
Vist que des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local es va portar a tràmit el
complement de preacords proposat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, mitjançant
resolució de la Presidenta de la Diputació, de data 9 de novembre de 2015 (D
10079/15), d’acord amb la distribució següent:
Preacord
Camí de vianants a la
carretera C-1411b, entre
el Pont Vell de Manresa i
l’accés a l’estació de
RENFE. TM Manresa

Aportació
Diputació

21.759,24

Periodific
ació
2015
21.759,24

Àmbit de
concertació
Creació
d’equipaments
i
d’infraestructures

Tipus de
Suport
Suport
econòmic

Centre Gestor
Gerència
de
Serveis
d’Infraestructur
es Viàries i
Mobilitat

Atès que, d’acord amb el pacte onzè del conveni esmentat, les modificacions s’hauran
de tramitar com annex al conveni, mitjançant incorporació d’addendes al mateix.
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Vist l’apartat 7è.I 5e) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015), que atribueix a la junta de Govern la
competència per aprovar convenis per un import superior a 100.000,00 Eur. i en el
mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, que va ser aprovat en virtut d’un
acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
celebrada en data 25 de setembre de 2014 (A 491/14) en aplicació de l’ajut
14/X/110781, per a l’actuació “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa”, en el sentit de
modificar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.
Aquesta addenda incorpora el text refós complert de l’esmentat conveni amb
l’Ajuntament de Manresa, integrant la modificació referida en el punt anterior, amb el
tenor literal següent:
(...)
P l a Xar x a d e Gov er ns loc a ls
[2012-2015]
ADDENDA
AL CONVENI ESPECÍFIC
AMB L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER L’ACTUACIÓ DEL
CAMÍ DE VIANANTS A LA CARRETERA C-1411b, ENTRE EL PONT VELL DE MANRESA
I L’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE RENFE. AL T.M. MANRESA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès , facultada d’acord amb el decret sobre
nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i
Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència,
aprovat per part de la Presidència d’aquesta corporació en data 8/10/2015 (núm.
8749/2015), publicat al BOPB de 13/10/2015; assistida pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Valentí Junyent i Torras,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. José Luis González Leal.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

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 la 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.

III.

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.

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’ interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’ Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar
i desenvolupar conjuntament l’actuació “Camí de vianants a la carretera C-1411b
entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa”, redactat
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un PEC de
291.291,78 euros (IVA inclòs).

VIII.

L’objecte d’aquesta actuació és l’execució d’un camí de vianants a la carretera C1411b entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de RENFE per a facilitar la mobilitat a peu
entre els dos indrets de forma segura, ja que actualment s’efectua per la calçada amb
el perill que comporta.
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IX.

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 la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014.

X.

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

1. Objecte del conveni
1.1.

L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

1.2.

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
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Manresa
P-0811200-E
Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont Vell
de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa
14/X/110781
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

1.3.

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.

2. Obligacions de les parts
2.1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
313.051,02 euros
2014
313.051,02 euros
G/50100/45301/76243

216

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs.
2.2. 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”.
L’Ajuntament de Manresa serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte: “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 291.291,78 EUR., més un increment de pressupost de
21.759,24 EUR. corresponent a variacions d’amidaments i preus nous generats en el
transcurs de l’execució de les obres.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament de Manresa no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el preceptiu
informe de la Diputació de Barcelona, havent de presentar sol·licitud davant la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, quant a la part de l’obra que executarà en
l’àmbit de la carretera.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment d’aquells elements de la seva titularitat.
La resta d’elements continguts en les obres de referència, tals com: la pavimentació i ampits
de l’itinerari dins el Pont Vell, la pavimentació de la vorera fora de la calçada actual de la
carretera C-1411b dins el camí de la Guia, l’enllumenat, la senyalització d’orientació i els
serveis urbans, a excepció del drenatge de la calçada, correspon a l’Ajuntament com a
titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari.
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre
de 2015, que és el termini d’execució de l’actuació.
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
5.4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de
la inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita
per l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
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destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha
executat en la seva totalitat.
5.5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
5.6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions 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.
5.7. 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.
5.8. 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.
6. Pagament
6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
6.2. 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.
6.3. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Documentació tècnica
9.1. 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.
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9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. 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
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 dels pagaments avançats i no justificats.
11. 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.
12. Incompliment
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
12.2. 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.
12.3. 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.
13. 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.
14. Marc normatiu
14.1. 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.
14.2. 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.
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-

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.

15. 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.
16. 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.
17. 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.”
(...)

Segon. Incrementar l’import de l’actuació 14/X/110781 en vint-i-un mil set-cents
cinquanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (21.759,24 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76243 del vigent pressupost de la
Corporació.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.”
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació d’un conveni específic, formalitzat amb l’Ajuntament de Tordera, als
efectes de l’actuació 14/X/113116 “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a
Agora Parc des de la carretera BV-5122, Pk. 3,000 T.M. Tordera”, 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 Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 27 de novembre de 2014,
va aprovar la minuta del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Tordera, als efectes de l’execució de les obres del “Projecte
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constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK
3,000. TM Tordera”, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Tordera i el President d’aquesta Diputació, en data 11 de desembre de
2014.
Atès que, segons els termes previstos en el conveni esmentat, l’aportació de la
Diputació de Barcelona a l’ actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a
Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. TM Tordera“, és per un import de
598.869,57 Eur.
Vist que l’Ajuntament de Tordera adjudicà el contracte d’obres del “Projecte constructiu
d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. TM
Tordera” a l’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A. per un import de
387.280,50 Eur.
Vist que l’Ajuntament del Tordera va sol·licitar un canvi de destinació de preacords,
reduint l’actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la
carretera BV-5122, PK 3,000. TM Tordera” en un import de 178.919,07 Eur., per tal de
destinar-lo a altres actuacions.
Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 8 d’ octubre de 2015, va
aprovar la modificació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Tordera, als efectes de l’execució de les obres de l’ actuació “Projecte
constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK
3,000. TM Tordera”, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el sentit de
reduir l’aportació de la Diputació de Barcelona com a conseqüència de la baixa
produïda en el procés d’adjudicació del contracte d’obres licitat per l’Ajuntament, per
tal de destinar-la a incrementar altre preacord.
Atès que l’Ajuntament de Tordera va sol·licitar una nova modificació de preacords,
destinant l’import de l’actuació “Habilitació d’un itinerari des de l’estany de la Júlia fins
la desembocadura del torrent de Sant Tou” per un import de 17.000,00 Eur., a
incrementar l’ajut de l’actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora
Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. TM Tordera” en el mateix import, a
conseqüència de les desviacions econòmiques produïdes durant l’execució de les
obres.
Vist que des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local es va portar a tràmit la
modificació de preacords proposada per l’Ajuntament, mitjançant resolució de la
Presidència de la Diputació, de data 15 d’octubre de 2015 (D 9072/15), d’acord amb la
distribució següent:
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Preacords objectes de
canvi
Projecte constructiu d’una
rotonda d’accés a Àgora
Parc des de la carretera
BV-5122, PK 3000
Habilitació d’un itinerari
des de l’estany de la Júlia
fins la desembocadura del
torrent de Sant Tou
Nova
necessitat
preacordada
Projecte constructiu d’una
rotonda d’accés a Àgora
Parc des de la carretera
BV-5122, PK 3000

Aportació
Diputació

Any d’inici
2014

419.950,50

419.950,50

17.000,00

Any d’inici
2015

Tipus de
Suport

Centre Gestor

Suport
econòmic

Gerència de Serveis
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

17.000,00

Suport
econòmic

Gerència de Serveis
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Aportació
Diputació

Any d’inici
2014

Any d’inici
2015

Tipus de
Suport

Centre Gestor

436.950,50

419.950,50

17.000,00

Suport
econòmic

Gerència de Serveis
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Atès que, d’acord amb el pacte onzè del conveni esmentat, les modificacions s’hauran
de tramitar com annex al conveni, mitjançant incorporació d’addendes al mateix.
Vist l’apartat 7è.I 5e) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015), que atribueix a la junta de Govern la
competència per aprovar convenis per un import superior a 100.000,00 Eur. i en el
mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tordera, que va ser aprovat en virtut d’un
acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
celebrada en data 27 de novembre de 2014 (A 708/14) en aplicació de l’ajut
14/X/113166, per a l’actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc
des de la carretera BV-5122, PK 3,000. TM Tordera”, en el sentit de modificar
l’aportació de la Diputació de Barcelona.
Aquesta addenda incorpora el text refós complert de l’esmentat conveni amb
l’Ajuntament de Tordera, integrant la modificació referida en el punt anterior, amb el
tenor literal següent:
(...)
P l a Xar x a d e Gov er ns loc a ls
[2012-2015]
ADDENDA
AL CONVENI ESPECÍFIC
AMB L’AJUNTAMENT DE TORDERA PER L’ACTUACIÓ DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA ROTONDA D’ACCÉS A ÀGORA PARC DES DE LA
CARRETERA BV-5121 AL TM DE TORDERA
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès , facultada d’acord amb el decret sobre
nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i
Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència,
aprovat per part de la Presidència d’aquesta corporació en data 8/10/2015 (núm.
8749/2015), publicat al BOPB de 13/10/2015; assistida pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Joan Carles Garcia i
Cañizares, assistit per la secretària accidental de l’ens, Sra. Marta Portella i Nogué.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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.

II.

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 “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

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.

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 2/2014,
de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la possibilitat
que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria positiu a finançar
inversions considerades financerament sostenibles i que vagin assignades a municipis
que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
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superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.
VII.

L’Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a
Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, redactat per l’
Ajuntament de Tordera amb un PEC de 566.199,57 euros (IVA inclòs).

VIII.

L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar de manera detallada les obres a
executar, contemplant l’execució d’una rotonda de planta circular, que substitueixi les
interseccions actuals, adaptant la seva situació i geometria entre elles, de manera que
els moviments es realitzin d’una forma més ordenada, millorant el nivell de servei,
incrementant la seguretat de la circulació al concretar tots els moviments a la rotonda.

IX.

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 la Junta de Govern de data ...

X.

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

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Tordera 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
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Tordera
P-0828400-B
Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc
des de la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera
14/X/113166
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“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 ferla efectiva.
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2. 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
436.950,50 euros
2014
436.950,50 euros
G/50100/45300/76242...........................19.340,97 euros
G/50100/45301/76243........................ 417.609,53 euros

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera:
 19.340,97 euros corresponent a complement de preacords de Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
 417.609,53 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del preacord del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”. Aquesta aportació inclou els honoraris de la redacció del
Projecte i el cost de la direcció facultativa i la seguretat i salut de les obres, valorades en
14.520,00 Eur i 18.150,00 Eur, respectivament.
Un cop finalitzades les obres objecte del present conveni la Diputació de Barcelona
acceptarà la cessió gratuïta i lliure de càrregues dels terrenys expropiats, com a titular de la
carretera BV-5122.
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”.
L’ Ajuntament de Tordera serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de
la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, amb un PEC de 566.199,57 euros (IVA
inclòs). Talment s’encarregarà de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i
salut de les obres.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Tordera.
L’Ajuntament de Tordera no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el perceptiu
permís d’obra de la diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
L’Ajuntament de Tordera serà l’administració que durà a terme les expropiacions dels
terrenys públics o privats necessaris per l’execució de les obres i al finalitzar-les els cedirà
gratuïtament a la Diputació de Barcelona com a titular de la carretera BV-5122.
3. Conservació i manteniment
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Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i
de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte a
les despeses actuals de manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’elements
continguts en les obres de referència que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada
de la carretera, correspon a l’ Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.

5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
6. 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, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
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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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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
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.
11. 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.
12. 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.
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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.
13. 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.
14. Marc normatiu
1. 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.
2. 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.

15. 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.
16. 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.
17. 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 durant l’execució de les obres.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen”
(...)

Segon. Incrementar l’import de l’actuació 14/X/113166 en 17.000,00 Eur., amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/76242 del vigent pressupost de la
Corporació.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.”

55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga, fins al 31 de desembre de 2016, del conveni de col·laboració
formalitzar en data 27 d’abril de 2012, amb el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, que té per objecte la formació de tècnics en matèria
de mobilitat 2012-2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Atès que, en virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en
sessió ordinària celebrada en data 28 de març de 2012, es va aprovar la minuta d’un
conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la finalitat de la inclusió
d’una oferta formativa específica en planificació i gestió de la mobilitat per a la
formació de tècnics en matèria de mobilitat durant el període 2012-2015. Així mateix,
es va aprovar la despesa estimativa màxima de 124.000,00 EUR, corresponent a
l’import total de l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de l’actuació
prevista en virtut del citat conveni.
Atès que posteriorment el referit conveni es va acabar de formalitzar amb data 27
d’abril de 2012 amb la seva signatura, que va ser efectuada, per una part, per l’Il·lm.
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en
representació de la Diputació de Barcelona, i per una altra part, pel Degà del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
La coordinació tècnica dels cursos serà responsabilitat de la Diputació de Barcelona,
sota la direcció de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació.
Atès que segons el Pacte Sisè del conveni signat, aquest tindrà una vigència des de la
data de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2015 i a partir d’aquesta última
data, podrà prorrogar-se expressament anualment per mutu acord de les parts.
Atès que, amb data 4 de novembre de 2015, la Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació ha emès el següent informe:
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(...)
Atès que :
El conveni vigent amb el Col·legi d’enginyers de camins per la realització dels cursos
de mobilitat finalitza el 31/12/2015.
Aquest conveni preveu la pròrroga anual del mateix per acord d’ambdues parts.
El Col·legi d’enginyers de camins està d’acord en prorrogar-lo per un any més.
Es proposa:
Iniciar els tràmits per la pròrroga del conveni per un any fins al 31/12/2016.”
(...)
Atès que la previsió de la despesa anual a càrrec de la Diputació, segons el conveni
signat, és de 31.000,00 EUR, IVA inclòs.
Atès que procedeix autoritzar i disposar la despesa de 31.000,00 EUR, IVA inclòs, com
a despesa estimativa, corresponent a l’import de l’aportació de la Diputació de
Barcelona al finançament de l’anualitat 2016 objecte de la pròrroga del conveni, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/48901 del Pressupost de 2016,
condicionat a l’existència de crèdit en el pressupost de l’anualitat corresponent.
Vist l’apartat Setè I 5. e) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de
la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions
ordinàries (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015), que atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar convenis per un import superior a 100.000,00 EUR
i en el mateix sentit, per resoldre sobre la seva modificació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la pròrroga per un any, fins al 31 de desembre de 2016, del conveni
de col·laboració, celebrat en data 27 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i
el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la finalitat de la
inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i gestió de la mobilitat per a la
formació de tècnics municipals en matèria de mobilitat durant el període 2012-2015,
resultant un increment de la despesa, inicialment prevista en el conveni, a càrrec de la
Diputació de Barcelona, de 31.000,00 EUR, IVA inclòs, per a l’anualitat 2016.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de trenta-un mil euros (31.000,00
EUR), corresponent a l’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona per la
pròrroga del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/48901
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del Pressupost de 2016, condicionat a l’existència de crèdit en el pressupost de
l’anualitat corresponent.
Tercer. Notificar el contingut de la present Resolució al Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes oportuns.”
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes
Arquitectònic

i Patrimoni

Conveni de col·laboració
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un conveni específic de col·laboració, a formalitzar amb el Consell Comarcal
del Berguedà i l‘Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a la gestió de
les visites guiades a diversos monuments de la comarca del Berguedà.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
“Atès que des de l’any 1999 el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona (en endavant, SPAL) efectua un servei de visites guiades a diferents
monuments restaurats a la comarca del Berguedà sota l’epígraf de “Programa
Berguedà”. Aquesta activitat respon a la metodologia per la restauració monumental
desenvolupada per l’SPAL i que identifica la importància del manteniment i difusió
posteriors a la intervenció com a garantia de la seva preservació i del retorn social de
la inversió.
Atès que, per a la realització d’aquesta tasca, la Diputació de Barcelona va signar els
corresponents convenis l’any 1999 amb els propietaris dels monuments i amb alguns
dels ajuntaments dels municipis on es situen (Guardiola de Berguedà, Borredà i Avià).
El programa també inclou els ponts del Pedret (Cercs) i Periques (Puig-reig) on no es
presta el servei de guiatge però sí que se’n fa el manteniment i la difusió. Aquests
convenis es prorroguen automàticament d’any en any si cap de les parts expressa el
contrari.
Actualment el servei de visites guiades es presta per part del SPAL a través d’un
contracte adjudicat, i que comprèn els següents monuments i horaris d’obertura:
Monument

Horari obert (diss., dium. i
fest.)
11-14 tot l’any; 17-19 juliolagost
11-14 tot l’any; 17-19 juliolagost
11-14 tot l’any; 17-19 juliolagost
11-14 tot l’any; 17-19 juliolagost
11-14 tot l’any; 17-19 juliolagost

Municipi

Sant Quirze de Pedret

Cercs

Monestir de Sant
Llorenç

Guardiola de
Berguedà

Sant Vicenç d’Obiols

Avià

Sant Sadurní de
Rotgers

Borredà

Sant Vicenç de Rus

Castellar de N’Hug
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Aquest servei està orientat a la difusió del patrimoni i, indirectament, a la dinamització
turística, però per la seva forma de prestació amb el gruix del contracte dedicat a
mantenir uns horaris d’obertura fixes, resulta d’un cost molt alt en relació al nombre
d’usuaris.
Atès que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha demanat al SPAL l’ampliació
i flexibilització d’horaris, l’establiment de preus especials i l’organització d’activitats
complementàries, actuacions que no es possible atendre en la situació actual ja que, o
bé suposen un increment del cost de prestació del servei, o requeririen la modificació
dels convenis establerts amb la propietat per a la realització d’aquestes visites
Atès que es considera que la gestió de les visites guiades als monuments indicats és
mes convenient que es planifiqui, s’organitzi i es dugui a terme des de la proximitat del
territori, en consideració a la resta d’oferta turística i cultural de la comarca, s’ha
preparat la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, en relació a la gestió de les visites guiades a diversos monuments de la
comarca, tenint en compte l’interès manifestat pel Consell Comarcal d’assumir la
gestió d’aquestes visites amb la voluntat de crear sinèrgies amb altres productes
culturals de la comarca i tendir cap a la sostenibilitat econòmica d’aquest servei.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni, a subscriure amb el Consell Comarcal del Berguedà i
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure, quan aquest hagi estat formalitzat.
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Atès, per tant, que procedeix autoritzar i disposar la despesa pluriennal per l’import
total de 158.000,00 EUR, corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona al
finançament de les actuacions previstes en el conveni, a raó de 79.000,00 EUR, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/333600/46500 del Pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de l’any 2016 i de 79.000,00 EUR, amb càrrec a
G/50200/333600/46500 del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels anys esmentats.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
setè.I.5e) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà, per a la gestió de les visites guiades a diversos
monuments de la comarca del Berguedà, tot això d’acord amb el text del conveni que
es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ
A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A LA
GESTIÓ DE LES VISITES GUIADES A DIVERSOS MONUMENTS
DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de
8 d'octubre, sobre "Substitució del Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de
juliol de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats
delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències
conferides per la Presidència”, publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015; i assistit pel
Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15,
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de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019
I), publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, representat pel seu President Sr. David Font i
Simon, que actua assistit per la Secretària de l’entitat, Sra. Lourdes Anglada i Codina.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, representada pel seu President Sr.
David Font i Simon, que actua assistit pel Secretari de l’entitat, Sr. Gerard Soldevila i Freixa.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Des de l’any 1999 el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
(en endavant, SPAL) efectua un servei de visites guiades a diferents monuments restaurats
a la comarca del Berguedà sota l’epígraf de “Programa Berguedà”.
Aquesta activitat respon a la metodologia per a la restauració monumental desenvolupada
per l’SPAL i que identifica la importància del manteniment i difusió posteriors a la intervenció
com a garantia de la seva preservació i del retorn social de la inversió.
II. Per fer aquesta tasca la Diputació de Barcelona va signar els corresponents convenis
l’any 1999 amb els propietaris dels monuments i amb alguns dels ajuntaments on es
situaven (Guardiola de Berguedà, Borredà i Avià). El programa també inclou els ponts del
Pedret (Cercs) i Periques (Puig-reig) on no es presta el servei de guiatge però sí que se’n fa
el manteniment i la difusió. Aquests convenis es prorroguen automàticament d’any en any si
cap de les parts expressa el contrari.
III. Actualment el servei de visites guiades es presta per part del Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona a través d’un contracte adjudicat a
l’empresa Dinamització de Patrimoni, i que comprèn els següents monuments i horaris
d’obertura:
Monument
Sant Quirze de
Pedret
Monestir de Sant
Llorenç
Sant Vicenç
d’Obiols
Sant Sadurní de
Rotgers
Sant Vicenç de Rus

Municipi
Cercs
Guardiola de
Berguedà
Avià
Borredà
Castellar de N’Hug

Horari obert (diss., dium.
i fest.)
11-14 tot l’any; 17-19
juliol-agost
11-14 tot l’any; 17-19
juliol-agost
11-14 tot l’any; 17-19
juliol-agost
11-14 tot l’any; 17-19
juliol-agost
11-14 tot l’any; 17-19
juliol-agost

Hores/any
380
380
374
380
374

IV. Aquest servei està orientat a la difusió del patrimoni i, indirectament, a la dinamització
turística, però per la seva forma de prestació amb el gruix del contracte dedicat a mantenir
uns horaris d’obertura fixes, resulta d’un cost molt alt en relació al nombre d’usuaris.
V. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha demanat al SPAL l’ampliació i
flexibilització d’horaris, l’establiment de preus especials i l’organització d’activitats
complementàries, actuacions que no és possible atendre en la situació actual ja que, o bé
suposen un increment del cost de prestació del servei, o requeririen la modificació dels
convenis establerts amb la propietat per a la realització d’aquestes visites
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En general, hi ha consens en que la forma actual de prestació del servei no optimitza les
possibles sinèrgies amb la resta d’oferta turística i cultural de la comarca.
VI. En base a les precedents consideracions, les parts convenen el següent:
a) La Diputació de Barcelona considera que la gestió de les visites guiades als monuments
indicats és mes convenient que es planifiqui, s’organitzi i es dugui a terme des de la
proximitat del territori.
b) El Consell Comarcal del Berguedà té interès en assumir la gestió d’aquestes visites amb
la voluntat de crear sinèrgies amb altres productes culturals de la comarca i tendir cap a
la sostenibilitat econòmica d’aquest servei.
VII. La minuta del present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern
d’aquesta Diputació en sessió celebrada amb data ..........................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
El present conveni entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà té per objecte regular la col·laboració de les
parts signatàries en relació a la gestió de les visites guiades a diversos monuments de la
comarca del Berguedà que es relacionen tot seguit en el Pacte Segon.
Segon.- Obligacions de les parts
Les institucions participants del conveni adopten, pel que fa al compliment del conveni, els
compromisos següents:


Per part del Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà, a través de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, assumirà a partir del 1er de gener de 2016 la gestió dels guiatges del següents
monuments:
Monument
Sant Quirze de Pedret
Monestir de Sant Llorenç
Sant Vicenç d’Obiols
Sant Vicenç de Rus
Sant Sadurní de Rotgers

Municipi
Cercs
Guardiola de Berguedà
Avià
Castellar de N’Hug
Borredà

Propietat
Ajuntament de Berga
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Solsona
Bisbat de Vic

Per dur a terme aquests guiatges, el Consell Comarcal establirà els convenis i acords
necessaris amb la propietat del monuments per tal de garantir l’efectiva possibilitat
d’organitzar visites als mateixos amb finalitats divulgatives dels aspectes culturals i històrics
dels monuments i obertes a tothom.
Durant el primer trimestre de l’any següent el Consell Comarcal haurà de fer arribar a la
Diputació de Barcelona una memòria anual amb les característiques del servei prestat l’any
anterior amb indicació de les visites rebudes per cada monument i el resultat final de
despeses i ingressos.
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Per part de la Diputació:



La Diputació de Barcelona continuarà prestant la gestió del servei abans indicat fins al 31 de
desembre de 2015.
Així mateix, la Diputació de Barcelona realitzarà, per tal de dur a terme aquesta divulgació,
una aportació econòmica de caràcter plurianual durant els anys 2016 i 2017 a favor del
Consell Comarcal per un import total de cent cinquanta-vuit mil euros (158.000,00 EUR), a
raó de setanta-nou mil euros (79.000,00 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50200/33600/46500 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2016 i de setanta-nou mil euros (79.000,00 EUR) amb càrrec a G/50200/33600/46500
del pressupost de l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos dels anys esmentats.



Per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà serà la responsable de la gestió del servei de
visites guiades objecte d’aquest conveni.
Per tal de dur a terme aquest servei, l’Agència podrà establir amb total llibertat el règim i
característiques d’aquestes visites, horaris, monuments inclosos, etc, mirant de crear
sinèrgies amb la resta de l’oferta cultural i turística de la comarca, i on podrà definir criteris
d’optimització de recursos i qualsevol tècnica de gestió comercial que consideri adequada,
sempre que garanteixi la difusió dels monuments amb rigor històric.
En base als criteris indicats en el paràgraf anterior, l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà elaborarà un Pla per a la gestió de les visites, amb l’objectiu de garantir la
sostenibilitat econòmica del servei a mig termini.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en termini màxim d’un
any des de la data de signatura d’aquest conveni, que haurà de presentar a la Comissió de
seguiment per la seva valoració.
El pagament de l’ajut es farà anualment d’un sol cop al Consell Comarcal del Berguedà,
contra la presentació per part del Consell Comarcal d’una proposta descriptiva de les
característiques i règim de visites previstes per l’any objecte de l’ajut, així com del
pressupost de ingressos i despeses previst, aprovada per acord de l’òrgan competent del
Consell Comarcal.
Pel que fa a la justificació de cada pagament anual, es requerirà la prèvia presentació d’un
informe emès per l’òrgan de seguiment a què fa referència el pacte quart d’aquest conveni
on es faci constar el compliment dels objectius de col·laboració i l’adequada aplicació dels
fons econòmics previstos el qual haurà d’incorporar informació econòmica suficient que
permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació.
Aquesta justificació caldrà presentar-la com a màxim el dia 31 de març de l’any següent, en
el benentès que l’aportació de l’any 2017 no es farà efectiva fins que s’hagi justificat la de
l’any 2016.
Tercer.- Obligacions de manteniment
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà es compromet a preservar i mantenir
adequadament els monuments objecte d’aquest conveni en tot allò que fa referència a la
neteja tant interior com de l’entorn immediat, i a la reposició de consumibles i a no fer cap
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intervenció que suposi una alteració dels valors històrics del monument o que suposin un
impediment per a una correcta comprensió del mateix
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, assumirà el
manteniment dels elements arquitectònics i decoratius de caràcter històric dels monuments.
En aquest sentit, qualsevol intervenció que afecti aquests elements s’haurà de fer sota la
supervisió de l’esmentat Servei.
Quart.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment dels pactes i objectius del conveni, que es reunirà un
mínim de dos cops l’any i que validarà les memòries, pressupostos i justificacions de l’ajut
previstos en el conveni de cara al pagament dels ajuts previstos, així com el Pla de gestió
que haurà de presentar el Consell Comarcal.
En el segon trimestre de 2017 la Comissió de seguiment procedirà a avaluar el
funcionament del conveni i l’assoliment dels objectius, així com el Pla de gestió futura. En
base a les propostes d’aquest Pla emetrà informe sobre la conveniència d’establir nous
mecanismes de col·laboració i les seves característiques per tal de garantir la permanència
dels objectius definits en aquest conveni.
Aquest informe, que no tindrà caràcter vinculant, serà elevat als òrgans de govern de les
institucions signants perquè sigui pres en consideració
Cinquè.- Vigència del conveni
El present conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2017.
Sisè.- Modificació
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.
Setè.- 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 locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vuitè.- 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.
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-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixin les relacions
interadministratives i de cooperació.

Novè.- 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.
Desè.- Responsabilitat enfront de tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de 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 parts del conveni el signen per triplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’assenyalen.
(<Lloc de signatura i data> Sg. Pel Consell Comarcal del Berguedà: David Font i Simon,
President del Consell Comarcal; Lourdes Anglada i Codina, Secretària del Consell Comarcal;
Per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà: David Font i Simon, President de l’Agència;
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari de l’Agència; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat)”
(...)

Segon. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per l’import total de cent cinquanta-vuit mil euros (158.000,00 EUR),
corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de les
actuacions previstes en el conveni, a raó de setanta-nou mil euros (79.000,00 EUR),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/333600/46500 del Pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de l’any 2016 i de setanta-nou mil euros (79.000,00 EUR),
amb càrrec a G/50200/333600/46500 del pressupost de l’any 2017, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels anys esmentats.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords als interessats d’acord amb la normativa
vigent.”
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al diputat delgat d’Urbanisme i
Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), qui diu: Simplement, explicar que aquest conveni
es signarà en breu, abans d’acabar l’any, amb ell Consell Comarcal del Berguedà. Ja
hi ha acord. És un conveni pel qual, fins ara, l’SPAL feia el servei de guiatges de les
esglésies romàniques del Berguedà i s’ha decidit que el farà directament el Consell
Comarcal del Berguedà, per qüestions de proximitat i perquè s’havia de reformular tot
el plantejament; per la qual cosa se’l dóna tots els recursos perquè puguin fer durant
dos anys aquest guiatge ells amb aquests recursos i, a partir d’aquí, poder formular el
nou servei de guiatges.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
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57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la
Presidència (convocatòria), aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres d’educació
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin fer
estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2016,
per un import de 40.000 € (quaranta mil euros).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer 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 té adjudicats a diferents concessionaris,
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, “La
Traüna” i Vallcàrquera” (Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera), “Can
Grau” (Parc del Garraf) i “Les Codines” (Parc del Castell de Montesquiu).
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques.
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per
tal d’incloure com equipament del Parc l’equipament pedagògic de Cal Ganxo.
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats
medioambientals en règim d’internat per als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, de la província de Barcelona,
de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de condicions que
regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió administrativa.
Atès que obren fixats en les respectives adjudicacions els preus que, per dia i assistent
a l’equipament, ha de percebre directament de l’escola l’adjudicatari de la concessió.
Atès que l’objectiu que ha perseguit aquesta Corporació amb la creació dels
equipaments pedagògics ubicats en els parcs naturals que gestiona i que són
explotats, com s’ha dit anteriorment, en règim de gestió indirecta, és que el major
nombre d’escolars d’aquesta província assisteixin als cursets que s’imparteixen i
puguin prendre contacte amb la natura i adquirir coneixements en relació als
ecosistemes existents a la Xarxa de Parcs Naturals.
Atès que per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals s’han redactat unes
Bases per a l’atorgament de subvencions als centres d'educació infantil i
d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments
pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a
l’exercici 2016.
Atès que a les esmentades Bases hi figuren les condicions que exigeixen per optar a
les subvencions, procediment de sol·licitud, justificació i cobrament per a les referides
escoles, amb la declaració formal que els imports subvencionats han de destinar-se
per facilitar l’accés de les escoles i centres, a les escoles de natura existents en els
parcs naturals.
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Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú proposar la
convocatòria, per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per a
l’any 2016.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
bases específiques.
Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei.
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina
l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es
determina el termini de presentació de les sol·licituds.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de
l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei
General de Subvencions.
Vist l’apartat primer I i el subapartat 3.b de l’Acord del Ple de la Diputació de
Barcelona núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol
de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions
ordinàries (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
la proposta d’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer. Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim de
concurrència competitiva per als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i
secundari, públics i concertats, que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics
existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades
ambientals, durant l’any 2016, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i d’acord amb els
principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Comú, i el text íntegre de les quals és el
següent:

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, PÚBLICS I
CONCERTATS, QUE VULGUIN FER ESTADES ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS
EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA. ANY 2016.
Convocatòria 201620155120007733
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regular el procediment de concessió de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit
de la província que vulguin fer estades als equipaments d’educació ambiental propietat
d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a continuació:
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera:
-

Escola de Natura la Traüna
Escola de Natura Vallcàrquera

2) Parc del Garraf:
-

Escola de Natura Can Grau
Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats
pedagògiques.

3) Parc del Montnegre i el Corredor:
-

Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació
de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

4) Parc del Castell de Montesquiu
-

Escola de Natura les Codines

2.- Finalitat de les subvencions
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1) La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i
secundari, tant públic com concertat, que vulguin fer estades els equipaments
pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquestes bases, és procurar que el major
nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts
econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot tenir una
durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació.
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés
entre el 1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.
4.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles,
tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de
Barcelona.
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
5.- Documentació a aportar.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
8) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.
9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
11) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
2.- Persones físiques
1)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
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2)
3)
4)

5)
6)
7)

Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).

6.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
S’estableixen dos períodes de sol·licitud de la subvenció. El primer termini de presentació
començarà l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 29 de
febrer de 2016 inclòs i el segon termini de presentació és des de l’1 d’octubre de 2016 fins al
30 de novembre de 2016, inclòs.
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en el Registre General de la
Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a
14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat,
per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
així com a l'article 24 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals :
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona, c/ Comte d’Urgell, 187, 3a
planta, 08036 Barcelona, telèfon 934 022 4 23.
La tramesa de les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat
anterior, s’anunciarà a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals el mateix dia del seu
enviament, mitjançant telegrama, al núm. de fax 93 402 29 26, burofax o qualsevol altra
mitja del qual en quedi constància fefaent.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
7.-Rectificació de defectes o omissions de la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.
8.-Procediment de concessió
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El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
objectius següents:

1.1 Número de pernoctacions:
-

Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts.
Estades de 2 pernoctacions: 2 punts.
Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt.

1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament:
-

Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts.
Estada entre 31 i 40 alumnes:
2 punts.
Estada entre 20 i 30 alumnes:
1 punt.

Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional i sense deixar-ne
exclosa cap.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria.
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2016 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a
l’aplicació pressupostària següent: G/50400/17230/48900.
L’import que és destinarà a la segona convocatòria serà el disponible un cop atorgades les
subvencions en primera convocatòria.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions.
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20%
del preu de l'estada per dia i assistent.
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula:
30,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els
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municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs
gestionats per al Diputació de Barcelona.
Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
40%
5
39%
4
38%
3
37%
2
36%
1
35%

Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
20%
5
19%
4
18%
3
17%
2
16%
1
15%

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014,
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, s’ha determinat augmentar l’import de la
subvenció un 10% sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en
cap cas, el 50% del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30% per a les escoles de municipis situats fora
dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un punt sobre cadascun dels percentatges
establerts en funció de la puntuació obtinguda.
CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
50%
5
49%
4
48%
3
47%
2
46%
1
45%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
30%
5
29%
4
28%
3
27%
2
26%
1
25%

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin,
estiguin registrats com a Centres educatius de màxima complexitat, segons determina el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014,
publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014.
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà l’òrgan
col·legiat.
b. Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona.
c. Coordinador en matèria a Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui.
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
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e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a
secretària de l’òrgan col·legiat.
L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1.

Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.

2.

Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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3.

El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4.

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

5.

16.- Despeses subvencionables
16.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2016.
16.2 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
16.3. No es consideraran despeses subvencionables:
a.
b.

Despeses financeres.
Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.

17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de setembre
de 2016, en la primera convocatòria i el 28 de febrer de 2017, en la segona convocatòria..
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 934 022 423.
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord amb
el model normalitzat, el qual a més haurà de tenir el següent contingut:
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en
la qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci
l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies de
permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al
concessionari o responsable de l’equipament pedagògic.

247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

b) S’haurà de justificar una despesa per un import
subvenció concedida.

igual o superior al doble de la

c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de
l’equipament pedagògic en el qual en que realitzen l’estada.
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.
19.- Deficiències en la justificació.
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
20.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit
a les presents bases.

22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:


Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o electrònic.



Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

24.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans.
25.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
26.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
subsidiaris en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats.
27.- Infraccions i sancions
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En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
28.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon. Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior.
Tercer. Retenir un crèdit per un import de 40.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de 2016, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart. Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les subvencions
precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions,
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del
Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de
1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per acord del
Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de gener de
2009.
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Cinquè. Fixar que el termini de presentació de sol·licituds pel primer semestre
començarà l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i
finalitzarà el 29 de febrer de 2016; pel segon semestre, començarà l’1 d’octubre de
2016 i finalitzarà el 30 de novembre de 2016.”
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la
Presidència (convocatòria), aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les
explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals
de la província de Barcelona, any 2016, per un import de 335.390 € (tres-cents
trenta-cinc mil tres-cents noranta euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 119 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant Plans especials una Xarxa de
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees.
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la
legislació local.
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats.
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any
2015, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats de les explotacions
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges
i restauració del patrimoni arquitectònic, i de les entitats culturals en l’àmbit territorial
dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, així com les activitats i
projectes que tinguin per finalitat potenciar la utilització de la biomassa per a la
generació de calor en els àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals
protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, Montnegre-Corredor,
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf,
Olèrdola, Foix i Serra de Collserola amb la finalitat de contribuir a la reducció de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, a la creació directa i indirecta de llocs de
treball i a la reducció de la dependència a les importacions energètiques. Per a la línia
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d’instal·lacions d’aprofitament de biomassa i per a les entitats culturals, en el cas
exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat Reserva de la
Biosfera dins de la província de Barcelona.
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de
335.390,00€, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda amb
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals per a l’exercici 2016:
47900 ............ 120.000,00 euros
48901 .............. 20.000,00 euros
77000 ............ 187.290,00 euros
78900 ................ 8.100,00 euros
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del contingut d’aquestes bases reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’apartat primer, I i el subapartat 3.b de l’Acord del Ple de la Diputació de
Barcelona núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol
de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions
ordinàries (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, pel
que fa a l’aprovació de les bases reguladores, i, per delegació de la Presidència, pel
que fa a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar les bases reguladores, corresponents a l’exercici 2016, per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva
amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles
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ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni
arquitectònic i de les entitats culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels
espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Garraf, Olèrdola i Montesquiu, així com les destinades a finançar instal·lacions
d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials
anteriors i dels Plans especials dels espais naturals protegits de Guilleries-Savassona,
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Foix i Serra de Collserola. Per a aquesta
darrera línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les
entitats culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el
declarat Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona.

El text íntegre de les quals és el següent:

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES
EXPLOTACIONS FORESTALS, LES EMPRESES AGRÍCOLES-RAMADERES I DE
SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC I LES ENTITATS CULTURALS I PER A LES INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES AMB BIOMASSA EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA. ANY 2016.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 20162015510007753
—1 Objecte
1.1. L’objecte d’aquestes bases és convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, cobrament i justificació de les subvencions a les explotacions forestals, les
empreses agrícola - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del
patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa que
atorga la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Aquestes
subvencions aniran destinades a finançar projectes/activitats en els següents àmbits
territorials i sempre dins de la província de Barcelona:
Per a explotacions forestals, empreses agrícola - ramaderes i de serveis, millora
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i entitats culturals, l’àmbit
d’aplicació d’aquestes bases és:
-

El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, MontnegreCorredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona
de forma directa la Diputació de Barcelona.

-

En el cas de les per a entitats culturals i en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit
d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de la província
de Barcelona.

Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:
-

El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, MontnegreCorredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona
de forma directa la Diputació de Barcelona.
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-

El dels Plans especials dels espais naturals protegits de Guilleries-Savassona,
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Foix i Serra de Collserola.

-

El dels Plans especials de delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i
de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní
d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les
Guilleries – Savassona.

-

En el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà també el
de la Reserva de la Biosfera, dins de la província de Barcelona, per a totes les
persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, així com el de l’àmbit de la seva
Carta Europea de Turisme Sostenible, fora de l’àmbit anterior i exclusivament per a
les empreses de servei que hi estiguin adherides.

-

En el cas de Sant Llorenç del Munt i l’Obac l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la
Carta Europea de Turisme Sostenible per a les empreses de serveis que hi estiguin
adherides.

—2 Finalitat de les subvencions
2.1. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment d’activitats
incloses en les següents línies d’ajut:
-

Explotacions forestals.
Explotacions agrícoles–ramaderes.
Empreses de serveis.
Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
Activitats de caràcter cívic i cultural.
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

2.2. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent
previst a l’article 1 d’aquestes bases.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícolesramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels
plans especials de protecció.
2.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
—3 Actuacions subvencionables
3.1. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents
actuacions:
3.1.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en
plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals.
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b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial.
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels
danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol),
esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals.
3.1.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats
i destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars.
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna.
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural.
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació).
h) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
3.1.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió i l’estalvi energètic.
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
3.1.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
3.1.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera
residència.
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en
general, a la gestió ambiental dels recursos.
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
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3.1.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats
bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a
mantenir les característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un
desenvolupament correcte de l’actuació.

3.1.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
a)
b)
c)

La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais
naturals protegits.
La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb
finalitat divulgativa.
La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits.

3.1.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixin
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes
que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats en aquestes bases.
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació.
a)
b)
c)
d)

Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
Sistema d’alimentació de la biomassa.
Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i
accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de
biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa
externa de canonades.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ a) i
fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix
una eficiència mínima del 75%.
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els següents
conceptes:
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a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici
(canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques.
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un
període mínim de 2 anys.
3.2. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui
necessària.
3.3. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui
una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb la única excepció
d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables recollits a l’apartat 3.1.3
b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses directament relacionades amb la
certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de la Carta Europea de Turisme
Sostenible.
3.4. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri
d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a
entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició
del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
3.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
3.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.
—4 Període d’execució
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre
l’1 de gener de 2016 al 30 de juny de 2017 excepte per a les activitats de les Entitats
Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
—5 Beneficiaris/àries
5.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que reuneixin els
requisits següents:
a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre
corresponent.
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b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la
Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
5.2. Atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindran la condició de beneficiari/ària les
següents persones físiques o jurídiques:
5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit
dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit
dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona que formin part d’una associació de propietaris
forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vist-iplau de l’ens gestor del parc.
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en
el aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte
d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a
banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona.
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en possessió del
PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, caldrà però que
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal o altre instrument
de planejament similar.
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries de
les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs
segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que
integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit
dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
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A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícolesramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la
ramaderia de qualsevol de les següents maneres:
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca
agrària.
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes.
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus).
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries.
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació).
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícolaramadera.

5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a)

Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria,
comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels
plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.

b)

També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats.

c)

Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi
acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta
línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin
adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta
en cada cas.

5.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a)

Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a
primera residència i ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels
parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes
bases.
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada
d’aquesta voluntat.

b)

Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.

5.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
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Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i
dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, sempre que compleixin les següents
condicions:
a)
b)
c)
d)

Ser entitats legalment constituïdes.
Ser entitats sense ànim de lucre.
Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament
estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 1 i que
preferentment vagin adreçades al públic en general.

5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 1
d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat de
residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest darrer
supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a iniciar
l’activitat econòmica.
5.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació
que preveu la base 9.
—6 Import de les subvencions
6.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble.
6.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o
activitat subvencionada.
6.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà
els següents límits màxims:
6.3.1. Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris:
Xarxa viària:

a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora:
500,00 €/km.
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c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat
laterals: 800,00 €/km.

d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb
repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges
de seguretat laterals: 1.500,00 €/km.
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km.
Treballs silvícoles

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha.

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha.

c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual:
1.200,00 €/ha.

d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en franges
de protecció contra incendis forestals:: 2.400,00 €/ha.
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques específiques i
criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el seu cost.
6.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €).
6.3.3. Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
6.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
6.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €).
6.3.6 En les subvencions a les Entitats Culturals.
Límit màxim de SIS-CENTS euros (600,00 €)
6.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
6.5. En el cas al que fa referència l’article 3.1.1.b, l’import serà del 100% del benefici no
obtingut per causa d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent.
L’import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00€.
6.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles subvencions que
quedin per sota del topall mínim no s’atorgaran. Així mateix i per les raons abans
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esmentades s’atorgarà una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de
subvenció objecte de la present convocatòria.
Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i Patrimoni arquitectònic
Culturals
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Topall
màxim
3.000 €
3.500 €
4.500 €
4.500 €
600 €
8.000 €

Topall
mínim
300 €
300 €
400 €
400 €
200 €
700 €

—7 Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
7.1. El pressupost màxim que es destinarà l’any 2016 per a l’atorgament de subvencions
regulades en les presents bases serà de 335.390€ i anirà amb càrrec a l’orgànic 50402,
funcional 17230, econòmics 47900 import 120.000€; 48901 import 20.000€; 77000 import
187.290€; 78900 import 8.100€ del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a
l’exercici de 2016..
7.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona la
concessió d’aquestes a l’existència de crèdit.
7.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
7.4. Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre, de
la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis.
D’acord amb aquest Reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot
excedir de 200.000,00 euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de
l’ajut o del seu objectiu.
—8 Sol·licituds
8.1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 29 de febrer de 2016 inclòs. Les sol·licituds
presentades fora d’aquest termini no seran admeses a tràmit.
8.2. Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en el Registre General de la
Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan Serra, de dilluns a dissabte de 9 a
14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat,
per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així
com a l'article 24 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 9,
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: http://parcs.diba.cat/web/informacio-
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administrativa/subvencions/particulars-entitats i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.

8.3. Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 d’aquesta
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
8.4. La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
—9 Documentació
9.1. Per a la concessió de la subvenció caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que
es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que
ja s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre
que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi
experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la
sol·licitud de subvenció.
9.2.- Documentació administrativa:
Persones jurídiques:
1. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2. Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts.
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6. Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de
200.000,00 euros durant un període de tres anys.
7. Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic
amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria,
amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.
8. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
9. Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
10. En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
11. Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.
Persones físiques:
1. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3. Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic
amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria,

263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al projecte pel
que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
4. Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
5. En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració
censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció
de la línia de subvenció per a la qual es demana:
9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es
tracti d’un administrador/a.
2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es
demana la subvenció.
3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes.
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti
d’un administrador/a.
2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca,
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 5.2.2 d’aquestes
bases.
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la
legislació sectorial.
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda.
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 5.2.3, hauran d’adjuntar també:
3) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas concret
per la Carta Europea de Turisme Sostenible.
4) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
9.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 5.2.4.a de les presents bases:
1)
2)
3)
4)

Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’arrendament.
Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència.
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5)

6)

Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats a
primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat on es
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el
cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides que
es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció.

Immobles descrits a l’article 5.2.4.b de les presents bases:
1)
2)

3)

4)
5)

Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al sol·licitant a
intervenir.
Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on es
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i els
cost total de l’obra.
Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la
intervenció.
Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements
arquitectònics objecte de subvenció.
Documentació fotogràfica.

9.2.5. Subvencions a entitats culturals
1)

Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats.

9.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
1) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents:
a) Ubicació de la instal·lació.
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa.
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades següents:
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat previst
(en % sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg).
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació:
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre
el poder calorífic inferior del combustible).
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), indicant
quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina d’altres
possibles combustibles.
2) Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà un
document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o equip (s’admeten
catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció tècnica bàsica).
3) Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses subministradores,
que inclogui un desglossament detallat segons els conceptes que especifiquen a l’apartat
3.1.6.
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9.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o
còpia degudament autenticada.
9.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau,
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.
9.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n
deixarà constància en la tramitació del procediment.

—10 Procediment de concessió
10.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà
el de concurrència competitiva.
10.2. La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a
l’òrgan designat a la convocatòria.
—11 Criteris de valoració de les subvencions
11.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en
el present article.
11.2. Per a la valoració de les sol·licituds relacionades amb explotacions forestals,
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges i per a la
restauració del patrimoni arquitectònic només es tindrà en compte el concepte de major
magnitud d’entre els criteris objectius següents, sense que es puguin sumar a altres criteris
objectius de la mateixa línia de subvenció:
11.2.1.

Subvencions per a explotacions forestals.

a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial: 4 punts.
c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts.
d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, nevades,
flagells, fauna (senglar i cabirol),esllavissades o altres estralls: 4 punts.
e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o
acordonament de restes forestals: 2 punts.
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f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes
en el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de
desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts.
g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1
punt.
h) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals: 2 punt.
11.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts.
b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.
c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització
racional dels recursos: 4 punts
d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les explotacions dels danys
causats per fauna: 4 punts.
e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats
i destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts.
f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques,
parets seques i similars: 3 punts.
g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 3 punts.
h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts.
i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts.
11.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts.
b) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4
punts.
c) Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible i Q de qualitat turística: 4 punts
d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts.
e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment de les
certificacions de la Q de la qualitat turística i la Carta Europea de Turisme
Sostenible: 3 punts.
11.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència:
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4
punts.
c) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels
recursos: 3 punts.
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d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 2 punts.
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es
considerin sumptuoses.
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.:
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a
mantenir les característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2
punts.
11.3. La valoració de les sol·licituds relacionades amb entitats culturals i instal·lacions
tèrmiques amb biomassa es realitzarà a partir de la suma de la puntuació obtinguda en els
diferents criteris:
Per a la valoració de les sol·licituds per a entitats culturals, es tindran en compte els criteris
objectius següents:
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais
naturals protegits: fins a 4 punts.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb
finalitat divulgativa: fins a 4 punts.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits o declarats Reserva de la Biosfera: fins a 2 punts.
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es tindran
en compte els criteris que es relacionen a continuació, valorant-se cadascun amb un punt,
essent els quatre punts la màxima puntuació possible:
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja
existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punt
11.4. Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions forestals,
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del
patrimoni arquitectònic, entitats culturals i instal·lacions tèrmiques amb biomassa, s’aplicarà
la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50%
del total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no subvencionables.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00.
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents
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graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la
concessió de subvencions que figuren a les bases.
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic aquest descompte s’aplicarà de la
següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, descompte
40%; i un punt, descompte 60%.
En el cas de les instal·lacions tèrmiques amb biomassa es procedirà com s’indica a
continuació: 4 punts, descompte 0%; 3,5 punts, descompte 2,5%; 3 punts, descompte 5%;
2,5 punts, descompte de 7,5%; 2 punts, descompte de 10%; 1,5 punts, descompte de
12,5%; un punt, descompte 15%, zero punts descompte del 20%.
D’altra banda, la valoració de les sol·licituds relatives a Entitats Culturals es farà també
aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda. És a dir, 10
punts, descompte 0%; 8 punts, descompte 20%; 6 punts, descompte 40%; 4 punts,
descompte 60%.
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible i les destinades a compensar la no realització
d’aprofitaments forestals.
—12 Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
12.1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Serveis d’Espais
Naturals.
12.2. La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5. de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a) Diputat adjunt d’ Espais Naturals o persona en qui delegui.
b) Un representant de la Presidència de la Corporació.
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals o persona en qui delegui.
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
12.3. Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals o
persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina Administrativa
i de Suport Jurídic.
12.4. L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
—13 Resolució
13.1. D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de
Subvencions el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no
podrà d’excedir de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria, les sol·licituds
s’entenen desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la
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subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13.2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
13.3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
13.4. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
—14 Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
—15 Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.

—16 Notificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
—17 Publicitat
Durant el mes següent de cada trimestre natural es publicaran les subvencions concedides
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
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Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o electrònic.
Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.

—18 Justificació
18.1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de juny
de 2017, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de
desembre de 2016.
18.2. Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de
correu certificat o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la
Gerència d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93
402 24 23)
El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la xarxa de parcs:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
i a l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
18.3. Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
c) Relació d’ingressos rebuts, indicant l’obtenció d’altres ingressos o subvencions pel mateix
concepte.
d) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions
davant la Seguretat Social.
e) En el cas de subvencions destinades a compensar la no realització d’aprofitaments
forestals caldrà aportar la corresponent modificació del PTGMF on s’especifiqui la unitat i
període d’anys en que no s’hi actuarà.
18.4. En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en els
seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció
concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes
aquelles partides que no siguin subvencionables. En cas que aquest pressupost superi el
doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
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d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de realització de
les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que
les actuacions han estat efectuades. En el cas de les subvencions forestals, es regirà pels
criteris exposats en l’article 11.1
e) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells descriurà
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents
justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i
compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
f) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent
comprovant de pagament.
18.5. Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats
subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 30 dies abans de la
data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran
concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de
subvencions.
—19 Deficiències de la justificació
19.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de corregir les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
19.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
19.3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de
referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud,
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.
—20 Pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert, dels justificants que en ella s’exigeixen.
—21 Obligacions dels beneficiaris/àries
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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21.1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb
l’establert a les presents bases.
21.2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
21.3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
21.4. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent
modifiqui l’import de la subvenció.
21.5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses aquelles partides que no són
subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible
compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el moment de la
certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el
pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de
subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
21.6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
21.7. Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base
25.
—22 Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
—23 Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori
documentació o programa imprès.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions:
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha
estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi a
l’acord de resolució de la convocatòria
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2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la
documentació que generin les actuacions subvencionades.
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el
seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, l’activitat
o actuació subvencionada.
—24 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
24.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió les indicades a l’art. 62.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com la carència o insuficiència de crèdit
pressupostari. Igualment, són causes d’ anul·labilitat de la resolució de concessió les altres
infraccions de l’ordenament jurídic, i en especial, de les regles contingudes a la LGS, de
conformitat amb el que disposa l’art.63 de la Llei 30/1992 esmentada.
24.2. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
24.3. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; per manca de les llicències
i/o autoritzacions de les administracions competents i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
24.4. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
—25 Obligats al reintegrament
25.1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
25.2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
subsidiaris en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats.
—26 Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
—27 Normativa aplicable
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En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de legislació concordant.”

Segon. Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per un import màxim de
335.390,00€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, i pel
termini que en elles s’indica.
Tercer. Aplicar una retenció de crèdit per un import de tres-cents trenta-cinc mil trescents noranta euros (335.390,00€), amb càrrec a l’orgànic 50402, funcional 17230,
distribuïda amb caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a l’exercici 2016, condicionat a l’existència de
crèdit hàbil i suficient:
47900 ............ 120.000,00 euros
48901 .............. 20.000,00 euros
77000 ............ 187.290,00 euros
78900 ................ 8.100,00 euros
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 29 de febrer de 2016.”
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini d’execució i justificació de les actuacions relatives al
conveni de col·laboració formalitzat amb la Fundació la Caixa per al
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits
gestionats per la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió
ordinària de data 11 d’abril de 2013, el dictamen d’aprovació del conveni de
col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament del programa de
conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió
ordinària de data 12 de març de 2015, l’ampliació del termini d’execució i justificació de
les actuacions relatives al conveni de col·laboració esmentat, amb efectes del 10 de
maig de 2015 al 10 de novembre de 2015.
D’acord amb el pacte sisè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de
seguiment, aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes
275

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les
correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament.
Un cop reunida, en data 30 d’octubre de 2015, la Comissió de seguiment, prevista al
pacte sisè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions
objecte del conveni.
En el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la vigència, s’estableix que el
conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel temps
mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.
A la reunió de la Comissió de Seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni de
referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat
que finalitza el 10 de novembre de 2015. El termini de pròrroga s’estableix de l’11 de
novembre de 2015 a l’11 de febrer de 2016, degut a que, a data d’avui, algunes de les
actuacions per dur a terme l’objecte del conveni encara no han estat acabades i es
preveu que s’executin i es justifiquin definitivament entre el mes de novembredesembre del 2015 i com a màxim en el mes de febrer de 2016.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I,
4,b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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’ampliació del termini d’execució i justificació de les actuacions
relatives al conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació “la Caixa” i la Diputació
de Barcelona, per al desenvolupament del programa de conservació dels espais
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naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 9 de maig de
2013, amb efectes de l’11 de novembre de 2015 a l’11 de febrer de 2016.
Segon. Notificar a la Fundació “la Caixa” el present acord, pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del Programa Anual 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia per a la realització dels Projectes de Recuperació
i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra,
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Vist que en data 12 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data
de 30 de març de 2015.
Atès que en data 22 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució i justificació del Programa Anual 2015 fins al 31 de març de 2016.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al
Programa Anual 2015, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31
de desembre de 2015.
Atès que el tècnic assignat a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia
ha hagut de compartir les seves tasques amb les d’una plaça vacant per permís de
maternitat, i que, a més, el planejament està en una fase d’integració de nous
propietaris forestals privats a l’associació, no s’ha pogut realitzar dins el termini previst
la totalitat dels treballs forestals del Programa Anual 2015, i per tant, no serà possible
executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2015 ha estat redactat per la
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser
operatius els Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i
entitats signants de l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta
addenda de pròrroga de termini d’execució i justificació dels treballs del Programa
Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i Associació de
Propietaris Forestals.
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Que en data 23 d’octubre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat
anteriorment.
Atesa la base 35.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015 de la Diputació de
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la
corresponent addenda.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).

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’addenda que té per objectiu l’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2015 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia per la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, que hauran
d’estar finalitzats i justificats com a màxim a 31 de març de 2016, tot mantenint la resta
d’acords:
“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2015 PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 8749/15, de
data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al
BOPB de 13 d’octubre de 2015), assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de
2013 (BOPB de 20.01.2014).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA, representada pel
President, Ramon Bosch Balcells.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de
Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Vist que en data 12 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 30 de març
de 2015.
Atès que en data 22 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2015 fins al 31 de març de 2016.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al Programa
Anual 2015, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31 de desembre de
2015.
Atès que el tècnic assignat a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia ha
hagut de compartir les seves tasques amb les d’una plaça vacant per permís de maternitat, i
que, a més, el planejament està en una fase d’integració de nous propietaris forestals
privats a l’associació, no s’ha pogut realitzar dins el termini previst la totalitat dels treballs
forestals del Programa Anual 2015, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2015 ha estat redactat per la Comissió de
Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser operatius els
Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i entitats signants de
l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda de pròrroga de
termini d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual un cop hagi estat aprovada
per la Diputació de Barcelona i Associació de Propietaris Forestals.
Que en data 23 d’octubre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2015 ha estat aprovada per la Junta de
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx.
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per actuar,
PACTES
Primer: Modificar, els pactes vuitè i novè del Programa Anual 2015 per a l’execució del Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia.
Així doncs del pacte vuitè, on hi diu:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de desembre de 2015. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, podrà justificar-se durant el
primer trimestre de l’any següent.”
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ha de dir:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de març de 2016. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, podrà justificar-se durant el
primer trimestre de l’any següent.”
I del pacte novè, on hi diu:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de desembre de l’any 2015.”
Ha de dir:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de març de l’any 2016.”
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra,
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera.”
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
110.000 € (cent deu mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent deu mil Euros (110.000,00 €).
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Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa Anual han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
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 Programa Anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial.
Segon. AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa Anual, pel seu import total de cent deu mil Euros (110.000,00 €) a favor de
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016, condicionant l’efectivitat de
la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer. PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, Santpedor,
Sant Joan de Vilatorrada i Súria.”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per
import de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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“Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni Marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla
Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, mitjançant
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
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 Programa Anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del
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Penedès per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial.
Segon. AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa Anual, pel seu import total de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016,
condicionant l’efectivitat de la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer. PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-litoral del Penedès i als ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí,
Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 400.000 € (quatre-cents
mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar
el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els
Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a l’Execució i
Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees cremades als
Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual extraordinari per
a l’any 2003.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei,
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a
l’Anoia i Bages Occidental.
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats
per les parts afectades.
Atès que el Programa Anual corresponent a l'exercici 2016, ha estat redactat per la
Comissió de Treball, tal com s'especifica l'article novè de l'esmentat conveni, i que
poden ser efectiu ha de ser aprovat per l'òrgan de govern de l'ens i entitats signants
del conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
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Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per
aquest exercici és quatre-cents mil euros (400.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les
actuacions derivades d’aquest ha de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
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 Programa Anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Serra de Rubió per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial.
Segon. AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa Anual, pel seu import total de quatre-cents mil euros (400.000,00 €) a favor
de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016, condicionant l’efectivitat de
la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer. PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba,
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
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185.000 € (cent vuitanta-cinc mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell,
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2018, es redactaran i gestionaran
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014.
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent vuitanta-cinc mil euros (185.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).

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 Programa Anual 2016 entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Segon. AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de cent vuitanta-cinc mil euros (185.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016, condicionant
l’efectivitat de la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer. PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc,
Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars,
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.”
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització
de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 140.000 € (cent
quaranta mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la
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Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola,
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord a través dels Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent quaranta mil Euros (140.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
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 Programa Anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial.
Segon. AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de cent quaranta mil euros (140.000,00 €) a favor
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de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016, condicionant l’efectivitat de
la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer. PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella,
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada
i Viver i Serrateix.”

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la revocació parcial dels imports de determinats recursos, i de la liquidació
provisional i tancament dels fons de prestació Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el marc de la
convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del
Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 10 d’abril de
2014, va aprovar el dictamen amb el número 146/14, d’aprovació del recurs econòmic
consistent en fons de prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes
alimentaris locals i de qualitat en el marc de la convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit de
suport als serveis i a les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Els punts 2.1 i 2.2 de l’acord tercer disposaven que les actuacions objecte d’aquest
fons s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de
desembre de 2014, i justificar-se com a màxim fins el 31 de març de 2015.
Posteriorment, mitjançant decret núm. 12875/14 de la Vicepresidència 1a. i
Presidència delegada de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, es va prorrogar
el termini d’execució fins al dia 30 d’abril de 2015 i el termini de justificació fins al dia
30 de juny de 2015, als següents ens locals: Consell Comarcal de l’Anoia, d’Osona,
del Bages, del Maresme, del Vallès Oriental i Consorci per a la Promoció de Municipis
del Moianès. En el mateix decret es va desestimar la sol·licitud de pròrroga presentada
pel Consorci de Turisme del Vallès Occidental per haver estat presentada fora de
termini.
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El punt 2.13 de l’acord tercer disposa que a les actuacions les despeses justificades de
les quals per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic de la
Diputació s’ajustarà a la baixa, en proporció al que correspongui a la reducció operada.
Segons el que estableix el punt 3.1 de l’acord tercer, un cop transcorregut el termini
màxim de justificació, s’ha d’habilitar un termini de quinze dies per presentar la
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
El punt 3.2 de l’acord tercer estableix que transcorregut el termini esmentat sense que
s’hagi presentat la justificació pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a
terme el tràmit de liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint,
si s’escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
Els dotze ens locals beneficiaris del recurs econòmic van presentar l’acceptació total
de l’ajut concedit.
Tots els ens beneficiaris van presentar la documentació justificativa corresponent dins
del termini habilitat segons el que estableix el punt 3 de l’acord tercer. Una vegada
revisada pel tècnic responsable del Servei de Teixit Productiu l’esmentada
documentació, es va tramitar el pagament dels ajuts.
Dels ajuts concedits, sis havien de ser objecte de revocació parcial i posterior reducció,
pels motius que es van detallar als informes tècnics de pagament emesos a l’efecte.
Els ens locals afectats i els imports de la reducció són els que s’especifiquen a
continuació:







Consell Comarcal d’Osona, reducció de 3.040,56 €.
Consell Comarcal del Baix Llobregat, reducció de 293,86 €.
Consell Comarcal del Maresme, reducció de 1.065,66 €.
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, reducció de 1.345,24 €.
Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, reducció de
14.672,28 €.
Agència de Desenvolupament del Berguedà, reducció de 1.033,06 €.

Es va comunicar a tots els ens afectats la proposta de reducció, tot convidant-los a la
consulta de l’expedient, a fi de donar-los la possibilitat de fer arribar al Servei gestor
totes aquelles consideracions que consideressin oportunes, tal i com s’indica a
continuació:
-

Respecte el Consell Comarcal d’Osona, mitjançant escrit amb número de
registre de sortida número 15/36030, i data de sortida 17 de juliol de 2015,
notificat a l’ens el dia 23 de juliol de 2015.

-

Respecte el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant escrit amb
número de registre de sortida número 15/23105, i data de sortida 15 de maig
de 2015, notificat a l’ens el dia 19 de maig de 2015.
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-

Respecte el Consell Comarcal del Maresme, mitjançant escrit amb número de
registre de sortida número 15/36032, i data de sortida 17 de juliol de 2015,
notificat a l’ens el dia 21 de juliol de 2015.

-

Respecte el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, mitjançant escrit amb
número de registre de sortida número 15/23104, i data de sortida 15 de maig
de 2015, notificat a l’ens el dia 19 de maig de 2015.

-

Respecte el Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, mitjançant
escrit amb número de registre de sortida número 15/38559, i data de sortida 3
d’agost de 2015, notificat a l’ens el dia 6 d’agost de 2015.

-

Respecte l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, mitjançant escrit amb
número de registre de sortida número 15/25848, i data de sortida 28 de maig
de 2015, notificat a l’ens el dia 10 de juny de 2015.
Cap dels ens afectats per la revocació parcial respectiva, fins a la data, no ha efectuat
davant del Servei gestor cap gestió ni consulta.
És per tot l’anteriorment exposat que es proposa l’aprovació de la reducció de
determinats imports, així com la posterior liquidació i tancament dels fons de prestació
Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en
el marc de la convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit de suport als serveis i a les
activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015
L’article 29.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
estableix que en la tramitació del procediment s’haurà de garantir, en tot cas, el dret
d’audiència de l’interessat/da, mitjançant la notificació de la resolució d’inici i la
concessió d’un termini de quinze dies per tal que al·legui el que consideri oportú o
presenti els documents que estimi pertinents.
Es per aquest motiu que es proposa la concessió als ens locals interessats del citat
tràmit d’audiència de quinze dies, i en el supòsit de que no presentin al·legacions,
l’aprovació inicial de reducció del recurs esdevindrà definitiva, i així procedir a la
liquidació i tancament del fons de prestació Millora de la competitivitat d’empreses de
productes alimentaris locals i de qualitat, convocatòria 2014.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar els acords d’aprovació de recursos consistents en fons de prestació i la
liquidació i tancament de l’expedient corresponent en la Junta de Govern, en virtut del
que disposa l’apartat setè I. 5 d) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, la delegació de competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i la fixació de les seves sessions
ordinàries (publicat al BOPB de 17 setembre de 2015).
Segons l’apartat setè. I. 5.2 a) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 8749/15, de 8 octubre de 2015, sobre nomenament de les
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015),
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correspon, per delegació de la Presidència, a les Vicepresidències i Presidències
Delegades d’Àrea elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels
fons de prestació.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació provisional i el tancament del recurs econòmic
consistent en fons de prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes
alimentaris locals i de qualitat, en el marc de la convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit
de suport als serveis i a les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Segon. APROVAR inicialment la revocació parcial dels imports dels recursos
econòmics que s’indiquen a continuació, atorgats per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en reunió de data 10 d’abril de 2014, consistent en fons de
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de
qualitat, en el marc de la convocatòria de l’any 2014 de l’àmbit de suport als serveis i a
les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Ens beneficiari

NIF

Consell Comarcal
d’Osona

P5800015I

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Import concedit

14/Y/101405 G/30103/433A0/46550

31.420,73 €

Consell Comarcal
P5800011H 14/Y/101407 G/30103/433A0/46550
del Baix Llobregat

27.588,79 €

Consell Comarcal
P5800008D 14/Y/101408 G/30103/433A0/46550
del Maresme

30.018,94 €

Consorci de
Turisme del Vallès P0800120H 14/Y/101410 G/30103/433A0/46750
Occidental
Consorci per a la
Promoció de
Q5856406C 14/Y/101412 G/30103/433A0/46750
Municipis del
Moianès
Agència de
Desenvolupament P5826801B 14/Y/101401 G/30103/433A0/46750
del Berguedà

33.080,95 €

29.718,73 €

33.150,69 €

Reducció
3.040,56 €
Per despesa no
elegible
293,86 €
Per despesa no
elegible
1.065,66 €
Per despesa no
elegible
1.345,24 €
Per despesa no
elegible
14.672,28 €
Per menor import
justificat
1.033,06 €
Per despesa no
elegible

Tercer CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la
data de notificació dels presents acords, a fi que els ens locals relacionats presentin
les al·legacions que considerin oportunes amb l’advertiment que, transcorregut el
període d’audiència sense que s’hagin presentat al·legacions, aquesta liquidació
provisional esdevindrà definitiva amb la consegüent revocació parcial i definitiva dels
imports no justificats degudament.”
Gerència de Serveis de Turisme
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67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
canvi de destinació de l’actuació 13/X/98043 “Millora integral i dinamització
turística de les Coves de Salnitre” en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident segon 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
En data 14 de novembre de 2013 per acord de la Junta de Govern (Reg. Acords
606/13) va ser aprovat un conveni específic en el marc de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Millora integral i
dinamització turística de les Coves de Salnitre”, codi XGL 13/X/98043 per un import de
159.110,25 €. L’esmentat conveni va ser signat en data 23 de gener de 2014.
Vist que l’Ajuntament de Collbató ha sol·licitat un canvi de destinació (document que
s’annexa al present dictamen) per dues noves actuacions, per un costat l’actuació
“Actuacions derivades del Pla d’Autoprotecció corresponents al servei d’atenció a les
visites de les Coves del Salnitre” amb un import de 67.391,38 € gestionat per l’Oficina
Tècnica de Turisme i per l’altre l’actuació “Adequació antic dipòsit per destinar-ho a
nau de serveis” amb un import de 5.814,04 € gestionat pel Servei d’Equipaments i
Espai Públic.
Vist que la Diputació de Barcelona va comunicar a l’ens local l’acceptació del canvi de
destinació, i l’ens local, d’acord amb les seves instruccions ha tramitat la documentació
corresponent.
Vist el que preveu el pacte desè del conveni 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.
Vist l’apartat setè I 5.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR per canvi de destí, la reducció de setanta-tres mil dos-cents cinc
euros amb quaranta-dos cèntims (73.205,42 €) de l’ajut atorgat l’Ajuntament de
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Collbató, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’acord amb el
següent detall:
Necessitat acordada
objecte de canvi de
destinació
Millora integral i
dinamització turística
coves salnitre

Codi XGL

Aportació
Diputació
inicial

Import
reducció

Aportació final
Diputació nova
necessitat
acceptada

13/X/98043

159.110,25 €

73.205,42 €

85.904,83 €

Segon. PUBLICAR en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer. NOTIFICAR les modificacions a l’ajuntament de Collbató, i incorporar tant la
petició de l’Ajuntament que s’adjunta com Annex al present dictamen com la còpia dels
presents acords al conveni de referència signat en data 23 de gener de 2014.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre per al curs escolar 2015-16.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“Amb data 23 de setembre de 2015 (registre d’acords 514/15) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al
Teatre per al curs 2015-2016, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 7 d’octubre de 2015, d’acord amb l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
Atès que el dia 26 d’octubre de 2015 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per a aquesta convocatòria.
De conformitat amb l’article 12 de les esmentades Bases reguladores i convocatòria de
concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat pel diputat delegat de
Cultura (com a president de l’òrgan instructor), el diputat delegat d’Educació, el gerent
de Serveis d’Educació, la gerent de Serveis de Cultura, la directora de serveis de
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Suport a la Coordinació General en representació de la Presidència de la Corporació,
una tècnica en matèria de Cultura i una tècnica en matèria d’Educació; per dirigir la
instrucció del procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la
convocatòria 07533/15, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds en funció
de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració previstos en les
Bases reguladores i la convocatòria.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, elaborat
sobre la base de la valoració desglossada i degudament motivada de tots els criteris i
subcriteris descrits a l’article 9 de les Bases reguladores i convocatòria, i que consta a
l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’acta de la reunió, celebrada a les 13 h. del dia 25 de novembre de 2015 i que consta
a l’expedient.
Atès que la quantia màxima que la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015
va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de DOS-CENTS MIL EUROS
(200.000 EUR), dels quals CENT MIL EUROS (100.000 EUR) corresponen a l’exercici
pressupostari 2015 i CENT MIL EUROS (100.000 EUR) corresponen a l’exercici
pressupostari 2016.
Atès el que disposa l’article desè de les Bases reguladores i la convocatòria aprovada
per la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015 relatiu a les aplicacions
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès la diferent tipologia d’ens
beneficiaris presentats, només cal habilitar les aplicacions pressupostàries inicialment
previstes i que són G/13103/33410/46201 i G/13103/33410/46300, així com les
anàlogues del pressupost per a l’exercici 2016.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I
subapartat 2a) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
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’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no
oferta el programa Anem al Teatre per al curs escolar 2015-2016 d’acord amb la
proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat
formalitzada en la corresponent Acta.
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Relació de subvencions estimades:
NIF

Total
punts

Ens local sol·licitant

Dèficit del
programa

% concedit
sobre el
dèficit

Import
concedit
arrodonit

P0818600I
P0827900B
P0815800H

Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Parets del Vallès

225
225
225

31.250,00 €
10.770,82 €
11.271,58 €

45%
45%
50%

14.060 €
4.840 €
5.630 €

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

225

6.789,55 €

50%

3.390 €

P0830100D

Ajuntament de Viladecavalls
Patronat Municipal d'Educació de
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera

225

6.653,10 €

50%

3.320 €

225

6.485,02 €

45%

2.910 €

223

45.954,50 €

50%

22.970 €

223

2.425,06 €

50%

1.210 €

221

30.821,70 €

50%

15.410 €

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Vallgorguina
Patronat Municipal de Cultura de Ripollet
Ajuntament de Vacarisses
Institut Municipal d'Educació de Mollet del
Vallès
Ajuntament del Prat de Llobregat

220
220
219
218

16.228,00 €
1.962,34 €
7.576,39 €
1.667,00 €

50%
50%
45%
45%

8.110 €
980 €
3.400 €
750 €

218

5.810,75 €

45%

2.610 €

218

3.369,70 €

40%

1.340 €

218

1.075,00 €

45%

480 €

217

14.635,30 €

45%

6.580 €

P0810400B

Ajuntament de Gualba
Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de La Llagosta

215

5.186,10 €

45%

2.330 €

P0820100F

Ajuntament de Sant Celoni

215

5.738,91 €

45%

2.580 €

P0825900D

Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera

215

3.250,75 €

45%

1.460 €

P0810000J

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

214

11.690,00 €

45%

5.260 €

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

213

5.635,55 €

45%

2.530 €

P0810500I

Ajuntament de Llinars del Vallès

213

4.029,80 €

35%

1.410 €

P0825200I

Ajuntament de Barberà del Vallès

212

473,00 €

45%

210 €

P0821000G

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

211

11.850,00 €

45%

5.330 €

P0828400B

Ajuntament de Tordera

211

34.126,67 €

45%

15.350 €

P0823800H

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

211

2.392,50 €

45%

1.070 €

P0826300F

Ajuntament de Sant Vicenç del Horts

210

7.865,00 €

35%

2.750 €

P0804500G

Ajuntament de Cardedeu

210

8.376,20 €

45%

3.760 €

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

210

11.204,00 €

45%

5.040 €

P0831000E

Ajuntament de Vilanova del Vallès

210

4.740,50 €

45%

2.130 €

P0823400G
P0819700F
P0804100F

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Cànoves i Samalús

209
207
206

2.643,90 €
3.113,65 €
555,50 €

35%
35%
25%

920 €
1.080 €
150 €

P0807100C

Ajuntament de Corbera de Llobregat

205

6.253,10 €

40%

2.500 €

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

204

6.694,20 €

40%

2.670 €

P0820900I

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

204

3.190,00 €

40%

1.270 €

V08901910
P0809500B
P0820600E
P5809508D
P0815500D
P0829500H
G08894644
P0829100G
P5812302G
P0816800G
P0809600J
P5808501J

Mancomunitat Intermunicipal la Vall del
Tenes
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NIF

Total
punts

Ens local sol·licitant

Dèficit del
programa

% concedit
sobre el
dèficit

Import
concedit
arrodonit

P0829700D

Ajuntament de Vallromanes

204

1.980,30 €

40%

790 €

P0800500A

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

202

2.781,60 €

40%

1.110 €

P0805300A

Ajuntament de Castellbisbal

200

702,43 €

40%

280 €

P0819300E

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

200

13.810,00 €

35%

4.830 €

P0830200B

Ajuntament de Viladecans

199

5.097,33 €

40%

2.030 €

P0812400J

Ajuntament de Montcada i Reixac

199

14.353,00 €

40%

5.740 €

P0813500F

Ajuntament de Montornès del Vallès

198

14.837,75 €

40%

5.930 €

P0813300A

Ajuntament de Figaró-Montmany

196

394,40 €

35%

150 €

P0828900A

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

194

1.466,30 €

30%

430 €

P0814600C

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

194

3.005,82 €

30%

900 €

P0808800G

Ajuntament de Gavà

193

2.027,40 €

40%

810 €

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

185

26.226,75 €

35%

9.170 €

P0830700A

Ajuntament de Vilalba Sasserra

184

666,90 €

30%

200 €

P0818000B

Ajuntament de la Roca del Vallès

180

4.275,00 €

30%

1.280 €

P0806800I

Ajuntament de Collbató

176

1.637,30 €

30%

490 €

Segon. DESESTIMAR, per incompliment dels requisits, les sol·licituds presentades
per l’Ajuntament de Caldes de Montbui (NIF P0803300C), l’Ajuntament de Montmeló
(NIF P0813400I), l’Ajuntament de Rellinars (NIF P0817800F) i l’Ajuntament de Sant
Joan Despí (NIF P0821600D) per presentar fora del termini establert la documentació
per prendre part en el procés de convocatòria i l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles (NIF P0820800A) per no esmenar la sol·licitud dins dels terminis
establerts.
Tercer. DESESTIMAR, per valoració més baixa, les sol·licituds presentades per
l’Ajuntament de Begues (NIF P0802000J) i l’Ajuntament de Martorelles (NIF
P0811400A) per obtenir una puntuació inferior a 60 punts en la suma dels criteris de
valoració 1, 2 i 3.
Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions presentades segons estableixen les Bases reguladores i la
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària.
Criteris i procediment de valoració de les sol·licituds per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de
valoració de les programacions, fixats a l’article 9 de les Bases reguladores i la
convocatòria. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte era de 225 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total superior a 120 punts, amb un mínim
de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 i 3) i han estat considerades
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 9 de
les Bases reguladores i la convocatòria, a excepció de les sol·licituds de l’Ajuntament de
Begues i de l’Ajuntament de Martorelles que han estat desestimades ja que la seva
puntuació és inferior a 60 punts en la suma de criteris 1,2 i 3.
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Tal i com estableixen les Bases reguladores i la convocatòria al seu article 11, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses
subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres subvencions
i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:
• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a
l’article 16 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha determinat l’import de la
subvenció en base a aquests preus unitaris màxims.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 1 i 16) no s’han tingut en consideració a l’hora
d’atorgar la subvenció.
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant no s’ajusta als barems establerts a l’article
11 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha procedit a reduir l’import sol·licitat,
atenent-se als mínims òptims de viabilitat econòmica.
En l’apartat de “Programació”, s'han valorat positivament les programacions que presenten
diversitat de gèneres artístics així com també les que opten per oferir més d'un espectacle
per cicle i/o que fan una oferta per a cada trimestre (criteri 1). S'han valorat positivament les
programacions que presenten espectacles de companyies amb una sòlida i reconeguda
trajectòria, així com també les programacions que eviten la concentració excessiva
d’actuacions d’una mateixa companyia (criteri 2). S’han valorat positivament les
programacions amb una acurada adequació a cada nivell educatiu (criteri 3).
En l’apartat de “Pressupost” (criteri 4), s'han valorat positivament els pressupostos
sostenibles i coherents amb la proposta presentada. S’ha valorat negativament els casos en
que en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han detectat errors de càlcul o les
dades aportades presenten confusió a l’hora d’interpretar-les i valorar-les.
En l’apartat “d’Espai escènic” (criteri 5), s’han valorat amb la màxima puntuació els espais
escènics que acompleixen tots els criteris de qualitat d’infraestructura estipulats a les bases,
amb un aforament a partir de180 places, amb dotació de cambra negra, amb dotació de pati
de butaques o grades retràctils, amb disponibilitat d’equipament tècnic adequat per fer
representacions escèniques i amb unes mides d’escenari a partir de 7x6 m.
Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions segons estableixen les
Bases reguladores i la convocatòria.
Tal i com estableixen els articles 9 i 11 de les Bases reguladores i la convocatòria serà
aplicable el percentatge màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin un puntuació
menor.
Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 220 punts coincideixen
perfectament amb les línies i valors impulsats estratègicament per l’Oficina de Difusió
Artística, per aquest motiu, els correspon el percentatge màxim de suport del 50% sobre el
dèficit del programa.
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S’ha disminuït el percentatge màxim de suport als projectes que han obtingut una puntuació
menor a 220, establint els següents barems:
• Els projectes amb una puntuació compresa entre 210 i 219 punts (ambdós inclosos)
els correspon un 45% del dèficit.
• Els projectes amb una puntuació compresa entre 190 i 209 punts (ambdós inclosos) els
correspon un 40% del dèficit.
• Els projectes amb una puntuació compresa entre 160 i 189 punts (ambdós inclosos) els
correspon un 35% del dèficit.
• Els projectes amb una puntuació compresa entre 120 i 159 punts (ambdós inclosos)
els correspon un 30% del dèficit.
Tal i com preveu l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria, el percentatge de
suport es podrà reduir en els casos següents:
1. En les sol·licituds que han obtingut una puntuació inferior a 15 punts en el criteri 5
(Qualitat de la infraestructura de l’espai escènic). En aquest cas s’ha establert
disminuir el percentatge de suport en un 5%.
2. Als ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2014/15) no van ajustar el
seu balanç final al pressupost presentat en la sol·licitud en un 90% com a mínim. En
aquest cas s’ha establert disminuir el percentatge de suport:
- un 5% als que s’hagin ajustat entre un 80% i 89%
- un 10% als que s’hagin ajustat per sota del 80%
Tal i com preveu l’article 11 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha establert una
quantia mínima de 150.- EUR de subvenció per municipi. Per aquest motiu, a l’Ajuntament
de Figaró–Montmany i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, se’ls hi ha atorgat una
subvenció de 150.- EUR, tot i que aquest import supera el 50% del dèficit del seu programa.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els barems establerts, superi l’import sol·licitat
per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment dels ajuts atorgats en múltiples de 10.

Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de CENT NORANTA-UN MIL
NOU-CENTS TRENTA EUROS (191.930 EUR) per al curs escolar 2015-2016, amb
càrrec
a
les
aplicacions
pressupostàries
G/13103/33410/46201
i
G/13103/33410/46300 del pressupost 2015 i les aplicacions pressupostàries
anàlogues del 2016 condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient, per fer front
a les subvencions que s’atorguen.
Sisè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al
pressupost de l’any 2015 la quantitat global de NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS (95.965 EUR), dels quals VUITANTA-VUIT MIL DOSCENTS SEIXANTA EUROS (88.260 EUR) aniran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/13103/33410/46201 i SET MIL SET-CENTS CINC EUROS (7.705
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46300; i amb càrrec del
pressupost de l’any 2016 la quantitat global de NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS (95.965 EUR), dels quals VUITANTA-VUIT MIL DOSCENTS SEIXANTA EUROS (88.260 EUR) aniran amb càrrec de l’aplicació
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pressupostària anàloga a la G/13103/33410/46201 i SET MIL SET-CENTS CINC
EUROS (7.705 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la
G/13103/33410/46300, d’acord amb el següent detall:

NIF

Ens local sol·licitant

P0818600I Ajuntament de Sabadell
P0827900B Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Parets del
P0815800H
Vallès
P0811900J Ajuntament de Matadepera
P0830100D Ajuntament de Viladecavalls
Patronat Municipal d'Educació
V08901910 de l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès
P0809500B Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Sant Esteve de
P0820600E
Palautordera
P5809508D
P0815500D
P0829500H
G08894644
P0829100G
P5812302G
P0816800G
P0809600J

Mancomunitat Intermunicipal la
Vall del Tenes
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Vallgorguina
Patronat Municipal de Cultura
de Ripollet
Ajuntament de Vacarisses
Institut Municipal d'Educació
de Mollet del Vallès
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament de Gualba

Patronat Municipal de Cultura,
P5808501J Educació, Infància i Joventut
les Franqueses del Vallès
P0810400B Ajuntament de La Llagosta
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Santa Maria de
P0825900D
Palautordera
P0810000J
P0808700I
P0810500I

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Llinars del
Vallès

Import
concedit

Anualitat Anualitat
2015
2016

14.060 €
4.840 €

7.030 €
2.420 €

7.030 €
2.420 €

5.630 €

2.815 €

2.815 €

3.390 €
3.320 €

1.695 €
1.660 €

1.695 €
1.660 €

2.910 €

1.455 €

1.455 €

22.970 €

11.485 €

11.485 €

1.210 €

605 €

605 €

15.410 €

7.705 €

7.705 €

8.110 €

4.055 €

4.055 €

980 €

490 €

490 €

3.400 €

1.700 €

1.700 €

750 €

375 €

375 €

2.610 €

1.305 €

1.305 €

1.340 €

670 €

670 €

480 €

240 €

240 €

Operació
comptable
/posició
1503005688/1-2
1503005688/3-4
1503005688/5-6
1503005688/7-8
1503005688/9-10
1503005688/11-12

1503005688/13-14
1503005688/15-16
1503005688/17-18
1503005688/19-20
1503005688/21-22
1503005688/23-24
1503005688/25-26
1503005688/27-28
1503005688/29-30
1503005688/31-32
1503005688/33-34

6.580 €

3.290 €

3.290 €

2.330 €
2.580 €

1.165 €
1.290 €

1.165 €
1.290 €

1.460 €

730 €

730 €

5.260 €

2.630 €

2.630 €

2.530 €

1.265 €

1.265 €

1503005688/43-44

1.410 €

705 €

705 €

1503005688/45-46

299

1503005688/35-36
1503005688/37-38
1503005688/39-40
1503005688/41-42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens local sol·licitant

Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de
P0821000G
Llobregat
P0828400B Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Sant Quirze del
P0823800H
Vallès
P0825200I

P0826300F
P0804500G
P0805000G
P0831000E
P0823400G

Ajuntament de Sant Vicenç del
Horts
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor

Import
concedit

Anualitat Anualitat
2015
2016

210 €

105 €

105 €

1503005688/47-48

5.330 €

2.665 €

2.665 €

1503005688/49-50

15.350 €

7.675 €

7.675 €

1503005688/51-52

1.070 €

535 €

535 €

1503005688/53-54

2.750 €

1.375 €

1.375 €

1503005688/55-56

3.760 €

1.880 €

1.880 €

1503005688/57-58

5.040 €

2.520 €

2.520 €

2.130 €

1.065 €

1.065 €

920 €

460 €

460 €

1.080 €

540 €

540 €

150 €

75 €

75 €

P0819700F

Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor

P0804100F

Ajuntament de Cànoves i
Samalús

P0807100C

Ajuntament de Corbera de
Llobregat

2.500 €

1.250 €

1.250 €

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca

2.670 €

1.335 €

1.335 €

1.270 €

635 €

635 €

790 €

395 €

395 €

1.110 €

555 €

555 €

280 €

140 €

140 €

4.830 €

2.415 €

2.415 €

2.030 €

1.015 €

1.015 €

5.740 €

2.870 €

2.870 €

5.930 €

2.965 €

2.965 €

150 €

75 €

75 €

430 €

215 €

215 €

900 €

450 €

450 €

810 €

405 €

405 €

P0820900I
P0829700D
P0800500A
P0805300A
P0819300E
P0830200B
P0812400J
P0813500F
P0813300A
P0828900A
P0814600C
P0808800G

Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Sant Adrià del
Besòs
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Montcada i
Reixac
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament de Gavà

Operació
comptable
/posició
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1503005688/61-62
1503005688/63-64
1503005688/65-66
1503005688/67-68
1503005688/69-70
1503005688/71-72
1503005688/73-74
1503005688/75-76
1503005688/77-78
1503005688/79-80
1503005688/81-82
1503005688/83-84
1503005688/85-86
1503005688/87-88
1503005688/89-90
1503005688/91-92
1503005688/93-94
1503005688/95-96
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NIF

Ens local sol·licitant

Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Vilalba
P0830700A
Sasserra
Ajuntament de la Roca del
P0818000B
Vallès
P0806800I Ajuntament de Collbató
P0807200A

Import
concedit

Operació
comptable
/posició

Anualitat Anualitat
2015
2016

9.170 €

4.585 €

4.585 €

200 €

100 €

100 €

1.280 €

640 €

640 €

490 €
191.930 €

245 €
95.965 €

1503005688/97-98
1503005688/99-100
1503005688/101-102

245 € 1503005688/103-104
95.965 €

Setè. APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de
2016.
Aquesta justificació és presentarà pel/per beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats
que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues.
1) En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals, per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari
presenti:
a) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel
secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació
d’obligacions reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà
que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens
beneficiari de la subvenció.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100%
del seu cost.
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
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2) En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local
de referència hagi deferit la gestió de l’activitat). Per fer efectiva l’aportació de la
Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa que contindrà:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit.
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la
beneficiari/ària.
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit.
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la
beneficiari/ària.
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b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons model que us
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop finalitzada
l’activitat.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’ens local siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.

Vuitè. ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió.
Novè. NOTIFICAR els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases reguladores i la
convocatòria, a fi i efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la
subvenció.
Desè. PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 24 de les Bases reguladores i la
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga, per a l’any 2016, del conveni subscrit amb la Fundació Catalana
de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure
educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels
infants i adolescents en situació de pobresa, per un import de 120.000 € (cent
vint mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“VIST que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data
18 de desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la promoció, el
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suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir
l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.
VIST que el conveni esmentat va ser subscrit en data 28 de gener de 2015.
VIST que el pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
VIST l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
VISTA la base 30.18. de l’execució del pressupost 2015 de la Diputació de Barcelona,
la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que per la seva
naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor,
d’una o de diferents Àrees.
VISTOS els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.
VIST l’apartat setè I, 4 b.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, la pròrroga per a l’any 2016, del conveni de col·laboració, subscrit
en data 28 de gener de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Catalana
de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i
del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i
adolescents en situació de pobresa.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2016, al
conveni de referència per un import de cent vint mil (120.000 €) euros, que es
desglossen de la següent manera:
-

vint-i-vuit mil (28.000) euros per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats
de lleure educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva
articulació
al
territori,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60100/23100/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
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-

noranta-dos mil (92.000) euros per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels
infants i adolescents en situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana
de l’Esplai i les seves entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o
de famílies amb pocs recursos econòmics; dels quals quinze mil (15.000) euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 i setanta-set mil
(77.000) euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00, del
pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i condicionat a l’habilitació del crèdit
adequat i suficient.

La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït
formalment, o bé la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31
de març de 2017, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos
així com de l‘adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució, de
la següent manera:
- Informe tècnic per un import de 28.000 euros acreditant les actuacions realitzades
per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit
associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. Si aquest
informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per el cap
del Servei de Suport de Programes Socials.
-

Informe tècnic per un import de 92.000 euros acreditant les actuacions realitzades
per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de
pobresa, organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als
infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs recursos. Si
aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat pel
cap del Servei de Suport de Programes Socials i per la cap de l’Oficina del Pla
Jove.

No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai.”
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga, per a l’any 2016, del conveni subscrit amb la Fundació Pere
Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes
socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social,
per un import de 120.000 € (cent vint mil euros).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“VIST que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data
18 de desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la millora de
l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a la infància i
l’adolescència en situació de risc social.
VIST que el conveni esmentat va ser subscrit en data 23 de febrer de 2015.
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VIST que el pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
VIST l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
VISTA la base 30.18. de l’execució del pressupost 2015 de la Diputació de Barcelona,
la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que per la seva
naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor,
d’una o de diferents Àrees.
VISTOS els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.
VIST l’apartat setè I, 4 b.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, la pròrroga per a l’any 2016, del conveni de col·laboració, subscrit
en data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Pere
Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius
adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2016, al
conveni de referència per un import de cent vint mil (120.000) euros, que es
desglossen de la següent manera:
- noranta-dos mil euros (92.000 €) per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni, dels quals setanta-set mil euros
(77.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00 i quinze
mil euros (15.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900,
del pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i condicionat a l’habilitació del
crèdit adequat i suficient.
- vint-i-vuit mil euros (28.000 €) per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/23100/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
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Previ al pagament la Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi
constituït formalment, o be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31
de març de 2017, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la
següent manera:
- Informe tècnic per un import de noranta-dos mil (92.000) euros acreditant les
actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 1 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació
Pere Tarrés haurà de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes
Socials i per la cap de l’Oficina del Pla Jove.
- Informe tècnic per un import de vint-i-vuit mil (28.000) euros acreditant les
actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 2 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació
Pere Tarrés haurà de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes
Socials.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de
períodes d’activitat.
En el darrer informe s’haurà d’aportar la memòria justificativa de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Pere Tarrés.”
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del conveni, per a l’any 2016, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH), per un import de 356.100 € (trescents cinquanta-sis mil cent euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“VIST que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent
d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges, i per aquest motiu, ha
establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (en endavant
SIDH), un servei d’atenció ciutadana.
VIST que, en data 5 de desembre de 2012, es va subscriure entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al
funcionament del servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret
del president de la Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012, quina
pròrroga, per a l’any 2016, s’està tramitant..
VIST que l’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció a les persones amb
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i
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permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant del problemes
que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de
intermediació en l’àmbit hipotecari.
VIST que el SIDH serà prestat per un lletrat qualificat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona.
VISTOS els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.
VIST l’apartat setè I, 4 b.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
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 conveni, per a l’any 2016, entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la qual es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT DEL
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH).
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 4a. i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8749/15, de data
8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al
BOPB de 13 d’octubre de 2015); assistida per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm.: ..........................
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA (ICAB), representat l’Excel·lentíssim Senyor
Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (en endavant ICAB)
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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I.

Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació
i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes hipotecàries de
préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges, i per aquest motiu, ha establert a través del
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei
d’atenció ciutadana.

II.

Que, en data 5 de desembre de 2012, es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament
del servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret del president de la
Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012, el qual serà prorrogat per
l’any 2016.

III.

Que l’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció a les persones amb
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i
permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant del problemes
que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de
intermediació en l’àmbit hipotecari.

IV.

Que el SIDH serà prestat per un lletrat qualificat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

V.

Que els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i
protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i entitats públiques
dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.

VI.

Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data ..............................................................

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per prestar un servei d’atenció a les
persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges
habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels
problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament
i de mediació en l’àmbit hipotecari.
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des pel Col·legi d’Advocats de
Barcelona. La designació dels lletrats/des tindrà una durada mínima d’un any.
Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del servei
d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) són:
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei
és prestat per un servei municipal. Les seves obligacions queden recollides a l’Annex del
conveni, subscrit en data 5 de desembre de 2012, entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al funcionament del servei d’assessorament
sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE).
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2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi d’advocats de
Barcelona es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. En aquesta
entrevista l’advocat haurà d’orientar jurídicament a la ciutadania de les responsabilitats
en què recau en cas d’impagament del préstec amb garanties hipotecàries. Realitzar
l’entrevista personal amb les persones i famílies afectades, recollir i verificar la
documentació sol·licitada per valorar el cas, i tramitar l’expedient de Ofideute amb
l’aplicatiu informàtic que disposa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per gestionar les
sol·licituds.
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el
cas, l’advocat del SIDH ha d’elaborar una proposta de renegociació dels deutes de la
persona sol·licitant del servei, d’acord amb els afectats. Aquesta proposta ha de ser
tramesa al prevalidador designat pel col·legi d’advocats per tal de homogenitzar criteris i
valorar la viabilitat de la mateixa.
4. Procés d’intermediació d’Ofideute. En aquesta fase del procés el prevalidador ha de
lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del Servei d’Ofideute, en els
termes acordats en l’Annex esmentat.
5. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, amb el suport del prevalidador
fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau,
es podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos
que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que
els titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat, que l’acord
al que s’ha arribat tingui una complexitat determinada.
Quart.- El total d’hores de prestació serà de 197 hores setmanals, repartides pels diferents
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que son competència de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona
per a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals previstes.
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del càlcul de
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es
contenen en el pacte tercer.
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la
vigència del present conveni és de Tres cents cinquanta-sis mil cent Euros (356.100,00.EUR), desglossats de la següent manera:
-

tres-cents cinquanta-quatre mil sis-cents euros (354.600 EUR) que corresponen a
l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores establert al pacte quart per 48
setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set Euros amb cinquanta cèntims
(37,50.- Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, abans del 31 de març
de 2017, per part del Col·legi d’Advocats de Barcelona del certificat conforme s’han
realitzat efectivament les hores de prestació acordades.

-

mil cinc-cents euros (1.500 EUR) aportats per a les despeses de gestió sofertes per
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en la consecució dels objectius previstos en el
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present conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant
un informe emès, abans del 31 de març de 2017, per la Comissió Mixta de coordinació,
quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona on consti la conformitat del cap del Servei d’Acció
Social.
No obstant el que es disposa als apartats anteriors s’admetran justificacions parcials de
períodes trimestrals d’activitat.
L’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona es concreta pel període
l’1 de gener al 31 desembre de 2016, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de
festiu i no es prestarà el servei, per l’import de tres-cents cinquanta-sis mil cent euros
(356.100 EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48900 del
pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i
suficient.
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, conjuntament.
Correspondrà a la Diputació de Barcelona la formalització dels convenis amb els municipis
acollidors del servei.
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de fer la difusió del servei entre els
municipis de la província de Barcelona.
Sisè.- El Col·legi d’Advocats de Barcelona remetrà a la Diputació de Barcelona, en un
termini no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització del present
conveni, la documentació següent:
 Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts
 Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi d’Advocats on es faci constar el nombre
d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els llocs de
realització del servei.
Setè.- El Col·legi d’Advocats de Barcelona vetllarà perquè els professionals que prestin el
servei de SIDH compleixin els requisits de formació establerts a la normativa d’assistència
jurídica gratuïta.
El Servei de SIDH haurà de ser prestat per advocats col·legiats de l’ICAB que hagin
acreditat experiència en l’àmbit hipotecari.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha de garantir que els professionals que prestin el
servei puguin atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH,
d’entre les dues llengües oficials a Catalunya.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona haurà de fer constar la participació de la Diputació de
Barcelona en tota la documentació impresa i en els cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar, coordinar i valorar les accions específiques
que es duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació, tramitació i prestació del
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servei, es constituirà una Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una
designada per la Diputació de Barcelona, l’altra designada per l’ICAB), que estudiarà i
formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, adequadament quantificades, si
s’escau, pel que fa als seus aspectes econòmics.
Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants per tal
de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la
institució no signant.
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el
consentiment escrit de les dues parts.
Onzè.- La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener del 2016 fins el 31 de
desembre del 2016, podent-se prorrogar per períodes anuals i per acord exprés de les parts.
Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè.
Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona es
comprometen i s’obliguen a:
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en
compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
2. Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, esmentat.
3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial,
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i/o la Diputació de
Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona i la Diputació de Barcelona es comprometen a no difondre aquesta informació
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Catorzè.- Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament,
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni,
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent
per conèixer d’aquestes qüestions.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en
el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de
Barcelona, per a l’any 2016, al conveni de referència per un import de tres-cents
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cinquanta-sis mil cent euros (356.100 EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60101/23100/48900 del pressupost de la Corporació per a l’any 2016 i condicionat a
l’habilitació del crèdit adequat i suficient. Aquesta aportació econòmica estarà
desglossada de la següent manera:
- tres-cents cinquanta-quatre mil sis-cents euros (354.600 EUR) que
corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores establert al
pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set euros
amb cinquanta cèntims (37,50 euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia
presentació, abans del 31 de març de 2017, per part del Col·legi d’Advocats de
Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores de
prestació acordades.
- mil cinc-cents euros (1.500 EUR) aportats per a les despeses de gestió
sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en la consecució dels
objectius previstos en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons
econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, abans del 31 de març de
2017, per la Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït
formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona on consti la conformitat del cap del Servei d’Acció Social.
No obstant el que es disposa als apartats anteriors s’admetran justificacions parcials
de períodes trimestrals d’activitat.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona.”
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació provisional del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar social”, en el marc del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, aprovació inicial de la revocació total i parcial dels ajuts econòmics i
concessió tràmit d’audiència.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 10 d’abril de
2014 (BOPB de 28 d’abril de 2014), es va aprovar la concessió del recurs econòmic
consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el
marc del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Per Decret de la Vice-presidenta 2a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 16 de juny de 2014, es va procedir a
rectificar l’error aritmètic de l’import atorgat a dos dels municipis
Per Decret de la Vice-presidenta 2a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 22 de desembre de 2014, es va
aprovar una pròrroga general d’execució fins el 31 de març de 2015 i de justificació,
fins el 30 de juny de 2015, d’aquest fons de prestació.
Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions:

313

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Reduccions i revocacions per manca de justificació.
Vist que previ al tancament i liquidació definitives s’ha de procedir a atorgar audiència
als interessats per a que puguin efectuar les al·legacions que estimin pertinents, tal i
com disposen l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya , i l’article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació provisional del fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social”, atorgat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data 10 d’abril de 2014 (BOPB de 28 d’abril de 2014), en el marc del
catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Segon. APROVAR inicialment la revocació total i la revocació parcial dels imports dels
recursos econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
Import a
bestreta

retornar

de

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
retornar

Codi
14/Y/101635
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Pacs del
P0815300I
CIF/DNI
Penedès
Import
G/60101/231A0/46250
2.952,52 €
aprovat
Import
baixa
2.952,52 €
2.952,52.-€
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

Import a
bestreta

Codi
14/Y/101653
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament d’Oristà
P0815000E
CIF/DNI
Import
G/60101/231A0/46250
1837,05 €
aprovat
Import
baixa
1837,05.-€
1837,05 €
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

de
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Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
Import a
bestreta

retornar

de

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
retornar

de

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
retornar

de

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
retornar

de

Centre gestor
Ens local
Aplicació pressupostària
retornar

Codi
14/Y/101714
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Bellprat
P0802100H
CIF/DNI
Import
G/60101/231A0/46250
1.500,00 €
aprovat
Import baixa
856,32.-€
856,32 €
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

Import a
bestreta

Codi
14/Y/101722
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Sant Jaume
P0821500F
CIF/DNI
de Frontanyà
Import
G/60101/231A0/46250
1.500,00 €
aprovat
Import baixa
314,41 €
314,41.-€
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

Import a
bestreta

Codi
14/Y/101709
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Tavertet
P0828000J
CIF/DNI
Import
G/60101/231A0/46250
1.500,00 €
aprovat
Import
baixa
1.500,00.-€
1.500,00 €
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

Import a
bestreta

Codi
14/Y/101696
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Santa Maria
P0825500B
CIF/DNI
de Merlès
Import
1.500,00 €
G/60101/231A0/46250
aprovat
Import
baixa
1.500,00.-€
1.500,00 €
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

Import a
bestreta

Codi
14/Y/101704
XGL
601010000 – Servei d’Acció Social
Ajuntament de Sagàs
P0818700G
CIF/DNI
Import
G/60101/231A0/46250
1.500,00 €
aprovat
Import
baixa
1.500,00.-€
1.500,00 €
reducció
2014/0002476

Núm. expedient

de

Tercer. CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la
data de notificació dels presents acords, a fi que els ens locals relacionats presentin la
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justificació pendent amb l’advertiment que, transcorregut el període d’audiència sense
que s’hagin presentat al·legacions aquesta liquidació provisional esdevindrà definitiva
amb la conseqüent revocació parcial i definitiva dels imports no justificats degudament.
Quart. DECLARAR l’obligació de les entitats que es detallen de reintegrar els imports,
en cas que la revocació esdevingui definitiva, d’acord amb els terminis recollits a
l’article 62.2 de la Llei General Tributària els quals es reprodueixen a continuació:
- Si la revocació esdevé en definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediatament hàbil següent.
-

Si la revocació esdevé en definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediatament hàbil següent.

Ajuntament
Oristà
Pacs del Penedès
Sagàs
Santa Maria de Merlès
Tavertet
Sant Jaume de Frontanyà
Bellprat

NIF
P0815000E
P0815300I
P0818700G
P0825500B
P0828000J
P0821500F
P0802100H

CODI XGL
14/Y/101652
14/Y/101635
14/Y/101704
14/Y/101696
14/Y/101709
14/Y/101722
14/Y/101714

Import a reintegrar
1.837,05.-€
2.952,52.-€
1.500,00.-€
1.500,00.-€
1.500,00.-€
314,41.-€
856,32.-€

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, núm. 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, el
beneficiari podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè. NOTIFICAR, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.”
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la modificació de les bases de participació al Programa d’Arranjament
d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona, aprovació
del Text Refós de les bases d’arranjament i publicació en el BOPB del Text
Refós.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
VIST que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29
d'octubre de 2015, es van aprovar les "Bases de participació en el Programa
d'Arranjament d'habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona”
(BOPB de data 9 de novembre de 2015), de l'Àrea d'Atenció a les Persones, que
regulen i fixen els criteris i el procediment de participació dels ens locals de la
província de Barcelona en l'esmentat programa.
VIST que en la base II (“Descripció i objectius del Programa d’Arranjament
d’habitatges per a persones grans”) de les esmentades Bases, es descriu quins són
els beneficiaris del programa i vist que caldria distingir, en els habitatges objecte
d’intervenció, entre les persones sol·licitants i les persones beneficiàries.
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VIST que en la mateixa base II es preveu una inversió inicial de 4.136.003,52 EUR,
dels quals, 3.388.002,82 EUR seran aportats per l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i els 748.000,70 EUR restants pels ens locals participants en el
Programa i que amb aquesta inversió es preveu rehabilitar aproximadament uns 2.200
habitatges durant el període 2016-2018.
VIST que en la base III (“Gestió del programa”) s’estableix que per a desenvolupar el
Programa d'Arranjament d'habitatges, la Diputació de Barcelona contractarà una
empresa de direcció facultativa que actuarà en tota la demarcació, i diverses empreses
d'obres que actuaran en diferents zones del territori.
VIST que en la base IV (“Finançament del programa”) es preveu que la direcció
facultativa de les obres tingui un cost inicial màxim previst de 396.000,00 EUR (IVA
inclòs) i que l'execució de les obres d'arranjament d'habitatges tingui un cost inicial
màxim previst de 3.740.003,52 EUR (IVA inclòs).
ATÈS que per qüestions de demanda i necessitats del territori, l’Àrea d’Atenció a les
Persones considera necessari incrementar en, aproximadament, 1.692 el nombre
d’intervencions als habitatges de les persones grans més vulnerables de la província,
per tal de garantir les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i
d'eficiència energètica mínimes.
ATÈS que per a donar resposta a aquesta necessitat l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona també considera necessari incrementar en 3.180.956,48
EUR la inversió inicial de 4.136.003,52 EUR prevista en el Programa, donant un total
de 7.316.960,00 EUR com a previsió d’inversió.
VISTA la conveniència de refondre en un únic text les modificacions previstes i la resta
de previsions contingudes a les Bases d’arranjaments d’habitatges per a persones
grans aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
data 29 d'octubre de 2015 i publicades al BOPB de data 9 de novembre de 2015.
ATESA la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i de foment i administració dels
interessos peculiars de la província, que atribueixen els arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del Decret
legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VIST l’apartat setè I, 4 b.1 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de protocols generals.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
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ACORDS
Primer. MODIFICAR les "Bases de participació en el Programa d'Arranjament
d'habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona” per, d’una banda,
distingir entre persona sol·licitant i persona beneficiària i, de l’altra, incrementar el
nombre total previst d’arranjaments a realitzar i la inversió inicial prevista en el
Programa, modificant alguns apartats de les bases tal com es transcriu a continuació:
Base II
On diu:
“El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica
mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a
l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables. Per dur
a terme aquestes actuacions la previsió d’inversió és de 4.136.003,52 €, dels quals,
3.388.002,82 € seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona i els 748.000,70 € restants pels ens locals participants en el Programa. Mitjançant
aquest programa es preveu rehabilitar inicialment de manera aproximada uns 2.200
habitatges durant el període 2016-2018.
Els beneficiaris del programa seran les persones de 65 anys o més, preferentment aquelles
que es trobin en alguna de les següents situacions:
...”

Ha de dir:
“El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica
mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a
l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables. Per dur
a terme aquestes actuacions la previsió d’inversió és de 7.316.960,00 €, dels quals,
5.993.680,00 € seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona i els 1.323.280,00 € restants pels ens locals participants en el Programa.
Mitjançant aquest programa es preveu rehabilitar inicialment de manera aproximada uns
3.892 habitatges durant el període 2016-2018.
El programa distingeix en els habitatges objecte d’intervenció del programa, entre
persones sol·licitants i persones beneficiàries. Les persones sol·licitants del
programa seran persones més grans de 65 anys, proposades pels serveis socials
municipals, i que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o
manca d’autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de
vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran. Les
persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat de convivència de
la llar.
Preferentment, les persones sol·licitants del programa hauran de ser aquelles que es
trobin en alguna de les següents situacions:
...”

Base III
On diu:
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“...
 Identificar les persones beneficiàries dels arranjaments des dels serveis socials
municipals.
 Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments.
 Informar a les persones beneficiàries del programa sobre les característiques del
programa i els requeriments de participació.
 Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona beneficiària a
participar en el programa.
...”

Ha de dir:
“...
 Identificar les persones sol·licitants dels arranjaments des dels serveis socials
municipals.
 Verificar la documentació que acredita la condició de sol·licitant dels arranjaments.
 Informar a les persones sol·licitants del programa sobre les característiques del
programa i els requeriments de participació.
 Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona sol·licitant a
participar en el programa.
...”

On diu:
“...
11. Elaboració i tramitació documental .
L’empresa de direcció facultativa elabora la documentació tècnica complementària
necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, tramita els documents
d’autorització per part de la persona beneficiària i notificacions necessàries a
l’arrendador.
“...

Ha de dir:
“...
11. Elaboració i tramitació documental.
L’empresa de direcció facultativa elabora la documentació tècnica complementària
necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, tramita els documents
d’autorització per part de la persona sol·licitant i notificacions necessàries a
l’arrendador.
“...

On diu:
“...
15. Règim de pagament de les intervencions
L’empresa de direcció facultativa lliurarà una Acta de comprovació i conformació final de
l’arranjament a la Diputació de Barcelona i a l’ens local. Mitjançant aquest document, la
direcció facultativa certifica la finalització de les obres en el termini màxim de 90 dies
naturals a comptar des de la primera visita de valoració al domicili de la persona
beneficiària, tal i com detalla el Plec de condicions tècniques particulars.
“...

Ha de dir:
“...
15. Règim de pagament de les intervencions
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L’empresa de direcció facultativa lliurarà una Acta de comprovació i conformació final de
l’arranjament a la Diputació de Barcelona i a l’ens local. Mitjançant aquest document, la
direcció facultativa certifica la finalització de les obres en el termini màxim de 90 dies
naturals a comptar des de la primera visita de valoració al domicili de la persona sol·licitant,
tal i com detalla el Plec de condicions tècniques particulars.
“...

Base IV
On diu:
“La direcció facultativa de les obres té un cost inicial màxim previst de 396.000,00 € (IVA
inclòs) i el finançament anirà íntegrament a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost inicial màxim previst de
3.740.003,52 € (IVA inclòs) i es finançarà des de la cooperació institucional en els termes
següents:
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els
ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada ens local concretarà i acreditarà
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa.
Cost mig estimat total per arranjament ..................................................... 1.700 €/arranjament
Cost mig estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5)............................ 1.360 €/arranjament
Cost mig estimat per als ens locals (1/5) .................................................. 340 €/arranjament
Tots aquests preus són amb IVA inclòs.
Aquests costos són estimats, atès que dependran en tot cas del preu que hagin ofert les
empreses contractades en els respectius expedients de contractació.
El cost per a la persona beneficiària dependrà dels criteris sobre copagament establerts a
cada municipi que, en funció de les seves competències, podran tenir estipulats com a
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures
d’obres seran sempre presentades per l’empresa d’obres a nom de l’ens local, i en cap cas
a nom de la persona beneficiària del programa d’arranjament d’habitatges per a les
persones grans.
En el cas que l’ens local estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació
d’interès per al projecte.”

Ha de dir:
“La direcció facultativa de les obres té un cost inicial màxim previst de 700.560,00 € (IVA
inclòs) i el finançament anirà íntegrament a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost inicial màxim previst de
6.616.400,00 € (IVA inclòs) i es finançarà des de la cooperació institucional en els termes
següents:
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els
ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada ens local concretarà i acreditarà
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa.
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Cost mig estimat total per arranjament ..................................................... 1.700 €/arranjament
Cost mig estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5)............................ 1.360 €/arranjament
Cost mig estimat per als ens locals (1/5) .................................................. 340 €/arranjament
Tots aquests preus són amb IVA inclòs.
Aquests costos són estimats, atès que dependran en tot cas del preu que hagin ofert les
empreses contractades en els respectius expedients de contractació.
El cost per a la persona sol·licitant dependrà dels criteris sobre copagament establerts a
cada municipi que, en funció de les seves competències, podran tenir estipulats com a
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures
d’obres seran sempre presentades per l’empresa d’obres a nom de l’ens local, i en cap cas
a nom de la persona sol·licitant del programa d’arranjament d’habitatges per a les persones
grans.
En el cas que l’ens local estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació
d’interès per al projecte.”

Segon. APROVAR el Text Refós de les “Bases de participació en el Programa
d’arranjament d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona”
“Text Refós de les “Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES
PER A LES PERSONES GRANS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona”
I. Destinataris del programa
Són destinataris del Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans els
municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants.
Els municipis podran realitzar les tasques de gestió, seguiment i coordinació de les
actuacions a través d’algun ens local supramunicipal.
L’ens supramunicipal haurà de comunicar a l’Àrea d’Atenció a les Persones que es fa càrrec
de la gestió, seguiment i coordinació en representació del municipi adherit.
II. Descripció i objectius del Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones
grans
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica
mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a
l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables. Per dur
a terme aquestes actuacions la previsió d’inversió és de 7.316.960,00 €, dels quals,
5.993.680,00 € seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona i els 1.323.280,00 € restants pels ens locals participants en el Programa.
Mitjançant aquest programa es preveu rehabilitar inicialment de manera aproximada uns
3.892 habitatges durant el període 2016-2018.
El programa distingeix en els habitatges objecte d’intervenció del programa, entre persones
sol·licitants i persones beneficiàries. Les persones sol·licitants del programa seran persones
més grans de 65 anys, proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en
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situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat
i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una
altra persona gran. Les persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat
de convivència de la llar.
Preferentment, les persones sol·licitants del programa hauran de ser aquelles que es trobin
en alguna de les següents situacions:




Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació
de dependència.
Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Els objectius d’aquest programa són:




Millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència
energètica mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques a l’habitatge de les
persones grans més vulnerables, consistents en reparacions, petites obres no
estructurals i instal·lació d’ajudes tècniques a l’interior dels habitatges.
Oferir serveis de cooperació i assistència als municipis i potenciar i millorar les polítiques
d’actuacions de benestar social que hagin de desplegar, dins el marc de
desenvolupament de les polítiques socials.

Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en les
següents tipologies d’intervenció, tal i com es descriu a continuació:
1. Arranjaments en banys

Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat i
facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de la banyera per un
plat de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa, els canvis d’aixetes, les
adaptacions de l’inodor o el lavabo (substitució, adaptació), l’eliminació de bidet o
d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments i la
col·locació d’ajudes tècniques.
2. Arranjaments en cuina

Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions
de seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzen a la
cuina.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de les plaques de
gas/butà per plaques elèctriques, el tractament antilliscant de paviments o la
instal·lació d’ajudes tècniques.
3. Arranjaments generals

Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o
proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat
general de la persona en el seu domicili.
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Aquestes són, entre d’altres, intervencions que es realitzen en zones comuns o de
pas com passadissos o rebedors i consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una
porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat
i/o la instal·lació d’ajudes tècniques com barres o agafadors, entre d’altres.

4. Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis

Petites intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin
com a finalitat la millora energètica dels domicilis.
El detall de totes les possibles intervencions es trobarà relacionat al Catàleg de
partides d’obra i al Catàleg d’ajudes tècniques inclosos als Plecs de prescripcions
tècniques de l’expedient de contractació de l’empresa responsable de la direcció
facultativa de les obres (d’ara endavant, empresa de direcció facultativa), i als Plecs
de prescripcions tècniques dels expedients de contractació de les empreses
executores de les obres (d’ara endavant, empreses d’obres).
III. Gestió del programa
Per a desenvolupar el Programa d’Arranjament d’habitatges, la Diputació de Barcelona
contractarà una empresa de direcció facultativa que actuarà en tota la demarcació, i
diverses empreses d’obres que actuaran en diferents zones del territori. Des del punt de
vista dels ens locals participants, el servei serà prestat a cada municipi per una empresa
que s’encarregarà de la direcció facultativa de les obres i per una altra empresa que
s’encarregarà de l’execució de les obres.
Aquestes empreses seran contractades per l’Àrea d’Atenció a les Persones mitjançant
procediment de contractació obert. Les dades i la documentació que constin a l’expedient de
les empreses seleccionades restaran a disposició dels ens locals participants en el
programa per a les comprovacions que considerin oportunes realitzar.
Els correspon als ens locals les següents tasques:











Presentar la sol·licitud de participació en el programa seguint les instruccions i
terminis que es recullen al present document de Bases.
Participar amb un 20% en el finançament de les obres d’arranjaments que s’executin
en el seu municipi. A aquests efectes, els ens locals participants hauran d’acreditar
l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran.
Prendre el compromís de reservar el crèdit necessari als exercicis pressupostaris
corresponents per tal d’executar els arranjaments assignats per la Diputació de
Barcelona en cada període.
Identificar les persones sol·licitants dels arranjaments des dels serveis socials
municipals.
Verificar la documentació que acredita la condició de sol·licitant dels arranjaments.
Informar a les persones sol·licitants del programa sobre les característiques del
programa i els requeriments de participació.
Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona sol·licitant a
participar en el programa.
Designar una persona com a referent municipal única per al programa.
Assistir a la visita inicial de valoració al domicili de la persona i en aquelles que els
serveis socials municipals estimin convenients.
Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.
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Tramitar els assabentats i permisos d’obres que siguin necessaris per a l’execució de
les obres.
Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb
la persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’empresa de direcció
facultativa.
Informar a l’empresa de direcció facultativa de totes les incidències que es produeixin
mitjançant els canals previstos.
Notificar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona les baixes
que es produeixin al programa mitjançant el canal i documentació de gestió que
proposi la Corporació. La validació de les sol·licituds que es realitzin per reemplaçar
les baixes quedaran subjectes a la tramitació de les baixes.

Les tasques de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona consistiran
bàsicament en:












Assignar el nombre d’arranjaments als ens locals participants d’acord amb els criteris
que la Corporació estableixi.
Procedir a la contractació de l’empresa de direcció facultativa de les obres i de les
empreses d’obres.
Participar amb un 100% en el finançament de la direcció facultativa dels arranjaments
que sol·licitin els ens locals i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar.
Participar amb un 80% en el finançament de les execucions d’arranjaments que
sol·licitin els municipis i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar.
Reservar el crèdit necessari als exercicis pressupostaris corresponents per tal
d’executar els arranjaments corresponents a cada període.
Recollir les sol·licituds municipals i les comunicacions de baixa d’expedients per part
dels serveis socials municipals i derivar-les a l’empresa de direcció facultativa.
Assignar un codi d’expedient a cadascuna de les sol·licituds lliurades pels ens locals.
Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.
Coordinar el seguiment tècnic general i econòmic del programa d’arranjaments
d’habitatges per a persones grans de la província de Barcelona.
Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.
Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.

El Programa d’Arranjament d’habitatges comptarà inicialment amb dues edicions, que
s’ofertaran als ens locals als Catàlegs de serveis i activitats locals del 2016 i del 2017. El
nombre d’edicions podria passar a quatre si es prorroguessin aquestes Bases.
Cada edició es desenvoluparà en les següents fases d’actuació:
A. Fase de formalització de la participació al programa
1.

2.

3.
4.

La Diputació de Barcelona informarà als ens locals sobre les característiques del
programa i lliurarà la documentació que correspongui: calendari de cada edició del
programa i canals i models de documentació adoptats per a la seva gestió.
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona preassignarà un
nombre determinat d’arranjaments a cadascun dels municipis de la província de
Barcelona: això es farà seguint els criteris que es determinen a les presents bases.
Posteriorment, la Diputació comunicarà a cadascun dels ens locals el nombre
d’arranjaments que els han estat preassignats.
Els ens locals que vulguin participar en el programa, hauran de formalitzar la seva
participació a través del Catàleg de serveis i activitats locals de l’any en què té lloc
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5.

6.

l’edició, presentant sol·licitud en la forma i els terminis que es detallen al present
document de Bases.
Els ens locals hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació del
nombre d’arranjaments preassignats i la previsió, si escau, de la resta d’arranjaments a
executar durant tota l’edició. També hauran d’acreditar la reserva de crèdit destinada al
finançament d’aquests arranjaments per a l’anualitat o anualitats corresponents.
La Diputació de Barcelona confirmarà als ens locals el nombre d’arranjaments
assignats definitivament, en funció dels criteris acordats per la Corporació i la demanda
municipal total realitzada.

B. Fase de demanda, verificació, prescripció i autorització d’arranjaments:
7.

8.
9.

10.

Prèviament a l’inici d’aquesta fase, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona haurà comunicat a cadascun dels ens locals:
 Les dades de l’empresa de direcció facultativa. L’empresa facilitarà al referent
municipal les dades de la persona que assumeixi la coordinació tècnica territorial, que
s’haurà de fer càrrec de la interlocució, així com les dades del/la tècnic/a responsable
de la realització de les visites domiciliàries de valoració i comprovació final.
 Les dades de la/les empresa/es d’obres que procedirà a realitzar les visites
necessàries (prescripció/validacions i comprovació final) en cadascun dels habitatges.
Els ens locals faran arribar les demandes individualitzades a la Diputació mitjançant
el canal i la documentació de gestió que l’Àrea d’Atenció a les Persones determini.
L’empresa de direcció facultativa realitzarà una visita domiciliària de valoració amb
la presència de el/la representant de l’empresa d’obres i la persona tècnica de l’ens
local amb l’objectiu d’elaborar un Informe d’adaptació funcional que prescriurà la
proposta d’intervenció a dur a terme a l’habitatge.
L’Àrea d’Atenció a les Persones i els ens locals autoritzaran les actuacions
proposades mitjançant l’autorització del pressupost presentat per l’empresa de
direcció facultativa en un termini màxim de 10 dies.

C. Fase d’execució de les obres i comprovació i conformació final de l’arranjament:
11.

12.
13.

14.

Elaboració i tramitació documental .
L’empresa de direcció facultativa elabora la documentació tècnica complementària
necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, tramita els documents
d’autorització per part de la persona sol·licitant i notificacions necessàries a l’arrendador.
L’empresa de direcció facultativa és la responsable de comunicar l’encàrrec d’obra a
la/les empreses responsables de l’execució dels arranjaments.
Execució dels arranjaments. La/les empresa/es d’obres duen a terme les obres sota la
supervisió i de la direcció facultativa.
Seguiment i control dels arranjaments. L’empresa de direcció facultativa:
 Fa el seguiment complet de l’arranjament supervisant l’execució de l’obra en termes
de qualitat, condicions d’execució i/o col·locació i terminis.
 Assessora i resol els dubtes que es puguin produir tant davant de la/les empresa/es
d’obres com de l’ens local.
 Enregistra, tipifica, gestiona i resolt les incidències que es puguin produir.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i supervisions
de les obres executades que consideri oportuns.
Així mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran
realitzar els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns.
Comprovació i conformació final. L’empresa de direcció facultativa realitza una visita
de comprovació final de les intervencions amb què acredita la finalització de
l’arranjament.
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D. Fase de pagament de l’actuació
15.

Règim de pagament de les intervencions

L’empresa de direcció facultativa lliurarà una Acta de comprovació i conformació final de
l’arranjament a la Diputació de Barcelona i a l’ens local. Mitjançant aquest document, la
direcció facultativa certifica la finalització de les obres en el termini màxim de 90 dies
naturals a comptar des de la primera visita de valoració al domicili de la persona sol·licitant,
tal i com detalla el Plec de condicions tècniques particulars.
En concepte de direcció d’obra, l’empresa de direcció facultativa presentarà una factura a
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 100% del cost
de les actuacions que s’hi relacionin.
Pel que fa als costos d’execució d’obra, l’empresa d’obres presentarà una factura a l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 80% del cost de la
intervenció i una altra corresponent al 20% restant a l’ens local on s’hagi realitzat
l’arranjament.
IV. Finançament del programa
La direcció facultativa de les obres té un cost inicial màxim previst de 700.560,00 € (IVA
inclòs) i el finançament anirà íntegrament a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost inicial màxim previst de
6.616.400,00 € (IVA inclòs) i es finançarà des de la cooperació institucional en els termes
següents:
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els
ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada ens local concretarà i acreditarà
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa.
Cost mig estimat total per arranjament ..................................................... 1.700 €/arranjament
Cost mig estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5)............................ 1.360 €/arranjament
Cost mig estimat per als ens locals (1/5) .................................................. 340 €/arranjament
Tots aquests preus són amb IVA inclòs.
Aquests costos són estimats, atès que dependran en tot cas del preu que hagin ofert les
empreses contractades en els respectius expedients de contractació.
El cost per a la persona sol·licitant dependrà dels criteris sobre copagament establerts a
cada municipi que, en funció de les seves competències, podran tenir estipulats com a
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures
d’obres seran sempre presentades per l’empresa d’obres a nom de l’ens local, i en cap cas
a nom de la persona sol·licitant del programa d’arranjament d’habitatges per a les persones
grans.
En el cas que l’ens local estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació
d’interès per al projecte.
V.

Catàleg d’arranjaments

326

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona definirà en el Catàleg de
partides d’obra i en el Catàleg d’ajudes tècniques, que acompanyaran els Plecs de
prescripcions tècniques particulars de contractació de les empreses, les intervencions
detallades emmarcades en les quatre tipologies d’arranjaments descrites a les presents
bases.
VI. Distribució territorial dels arranjaments
La preassignació inicial del nombre d’arranjaments per municipi en cada edició es farà en
funció del nombre d’habitants de 65 anys o més de cadascun d’ells, segons les dades que
constin al padró municipal de l’any d’inici d’aquella edició. Posteriorment, en funció dels
municipis adherits finalment al Programa i fins a la finalització dels crèdits pressupostaris
fixats per a l’execució de les obres, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona farà l’assignació definitiva del nombre d’arranjaments.
En la preassignació inicial, la Diputació de Barcelona establirà una reserva d’almenys 1
arranjament per a tots aquells municipis amb població inferior als 5.000 habitants, garantint
d’aquesta forma l’oportunitat de participar de tots els ens locals de la província de
Barcelona.
VII. Formalització de la participació en el programa
1. A l’inici de cada edició, la Diputació de Barcelona comunicarà als ens locals el nombre
d’arranjaments preassignats a cadascun dels municipis.
2. Tots els municipis que vulguin participar en aquella edició, hauran de presentar la seva
sol·licitud a través del “Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals” que es
publica en seu electrònica al portal de tràmits de la Diputació de Barcelona
(https://seuelectronica.diba.cat), en la forma i terminis que allí s’indiquin.
3. En aquesta sol·licitud, cada ens local haurà d’indicar si accepta el nombre
d’arranjaments presassignats i si existeix la necessitat i es preveu d’executar-ne per
sobre d’aquesta quantitat inicial. En funció d’això, haurà d’enviar un certificat de
l’Interventor/a que acrediti l’existència de crèdit per la quantitat màxima que el municipi té
previst destinar al Programa.
4. Si un cop valorada la sol·licitud aquesta és estimada, la Diputació de Barcelona
assignarà a l’ens local el nombre definitiu d’arranjaments a executar en aquella edició.
5. A partir d’aquí, i en un termini màxim de 3 mesos, l’ens local haurà de lliurar a la
Diputació de Barcelona una relació dels seus arranjaments previstos, prioritzant els
casos segons els criteris establerts en aquestes bases i de forma individualitzada
mitjançant el canal i document de gestió (model d’Informe de derivació) que la Diputació
de Barcelona determini.
VIII. Vigència
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2016 i estendran la seva vigència fins
al 31 de desembre de 2018, i poden ser prorrogades de forma expressa per un altre període
de tres anys.
IX. Protecció de dades de caràcter personal
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers
que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions
previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a
encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis mesos
posteriors a la vigència del Programa.
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Els ajuntaments i altres ens locals adherits com a responsables dels respectius fitxers i la
Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els
requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD). En especial els
ajuntaments i ens locals seran els responsables de garantir la informació de l’art. 5 de la
LOPD i la recollida del consentiment (art. 6 i 7 LOPD) per a la recollida i posterior
tractament de les dades de les persones peticionaries del servei.
La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en fitxers dels
quals no en sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat els casos en què hagi
estat autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer.
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans
competents dels ens locals participants.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
 Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades
per a la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa
d’arranjament d’habitatges per a les persones grans.
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot
aplicant les mesures de seguretat de nivell alt per al seu tractament en qualsevol
suport establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal;
així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en
qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art.
10 LOPD.
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers,
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a subcontractar un tercer per al tractament
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels
beneficiaris del programa d’arranjament d’habitatges. La Diputació de Barcelona formalitzarà
mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es faran constar les obligacions que
assumeix l’empresa/entitat subcontractada en el tractament de les dades personals.
L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que
consideri oportunes realitzar.
En el cas que durant la realització dels treballs objecte de les presents Bases, l’encarregat
rebi una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’ens local
responsable del fitxer en el termini màxim de 24h.
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa contractada.
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell
d’agregació de la informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.”
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Tercer. INCREMENTAR en 2.605.677,18 € l’import del programa que assumirà la
Diputació de Barcelona que passa a ser d’un import total de 5.993.680,00 € per als
anys 2016, 2017 i 2018.
Quart. RETENIR la següent despesa plurianual de 5.993.680,00 € corresponents a
l’import total que assumirà la Diputació de Barcelona derivada de la present
modificació de Bases, d’acord amb el següent detall per anualitats i aplicacions
pressupostàries:
Exercici
2016
2017
2018

Import
Orgànic
1.498.420,00 €
60103
2.996.840,00 €
60103
1.498.420,00 €
60103

Programa
231
231
231

Econòmic
227
227
227

Cinquè. CONDICIONAR l’eficàcia dels acords precedents a l’existència de crèdit hàbil
i suficient als pressupostos corporatius dels exercicis 2016, 2017 i 2018.
Sisè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el Text Refós de les “Bases de
participació en el Programa d’arranjament d’habitatges per a les persones grans de la
província de Barcelona.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La Presidenta,
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