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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 14 D’ABRIL DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 14 d’abril de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix a
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), 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), senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), senyora Sònia
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega 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 Martínez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i
Oliveras (Entesa) i senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i
Redondo (CUP-PA).
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 els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU),
Valentí Junyent i Torras (CiU) i Manuel Reyes López (PP).
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 31 de març de 2016.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm.
544/2014, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor
A.S.P., i la companyia d’assegurances RACC SEGUROS COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el decret, de data 26 de setembre de
2014, pel qual es resolgué la inadmissió de la reclamació de responsabilitat
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patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el dia 20 de
setembre de 2013, a l’alçada del punt quilomètric 22,1 de l’autopista C-16 dins
del terme municipal de Terrassa, com a conseqüència de la topada contra un
gos que va irrompre sobtadament a la calçada, per manca de competència de la
Diputació, atesa la no titularitat de l’autopista.
3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm.1793/2016, de data 14 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2015-F1,
procediment ordinari, interposat per la Fundació Privada ACSAR, contra la
desestimació presumpta de les al·legacions formulades per la dita fundació, en el
si del tràmit d’audiència en el procediment de revocació parcial d’una subvenció,
iniciat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en
sessió ordinària de 27 de novembre de 2014.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1794/2016, de data 14 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa, com a
testimoni, en el procediment abreujat núm. 391/2012-N, que es tramita en aquell
jutjat per un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, per
uns fets que van tenir lloc el dia 9 de setembre de 2011, a la carretera BV-1203,
a l’efecte de reclamar la indemnització pels danys produïts en un tram de la
tanca de seguretat de l’esmentada carretera.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1795/2016, de data 14 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
6/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor R.M.R, contra el Decret de
la Diputació de Barcelona, de data 22 d’octubre de 2015, pel qual s’acordà la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada pels
danys i perjudicis derivats de la caiguda, quan circulava amb la seva bicicleta el
dia 16 de març de 2014, per una pista forestal del Parc Natural del Montseny,
presumptament a conseqüència d’un forat a la calçada.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1796/2016, de data 14 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 11/2016-H, procediment abreujat, interposat pel senyor A.M.E., contra el
Decret de la Diputació de Barcelona, de data 5 de novembre de 2015, pel qual
s’acordà la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava amb la seva motocicleta
per la carretera BV-1201 i de forma sobtada va caure davant seu un arbre que va
quedar entravessat a la calçada.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1830/2016, de data 15 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
28/2016-C, procediment abreujat, interposat pel senyor R.R.B., contra el Decret
de la Diputació de Barcelona, de data 1 de desembre de 2015, pel qual s’acordà
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la desestimació del recurs de reposició interposat contra el Decret de data 30
d’octubre de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia
31 d’octubre de 2014, a l’altura del PK 4+700 de la carretera C-243-b, a causa
de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta per l’existència d’una taca
d’oli a la calçada.
Direcció de Relacions Internacionals
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del
pressupost per socis executors de l’assistència tècnica projecte “Bona
governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a dones de Guatemala II” a
favor de l’Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, subvencionada en el
marc de la Convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de
la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), segons acord adoptat per la Junta de Govern 337/14,
en sessió ordinària de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014).

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions
relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales
de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”, en el sentit
de modificar els terminis i la forma de pagament i el període d’execució del
conveni.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria de la primera edició del concurs fotogràfic “Palau Güell Sant Jordi”.

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol de gestió del Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.

Servei de Contractació
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants,
mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert i més
d’un criteri d’adjudicació.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació d’una addenda
al Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci LOCALRET per fixar l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2016.
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Servei de Programació
Caixa de Crèdit
14.

MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la modificació de la finalitat d’un Crèdit de Caixa de 87.545,42 €
(vuitanta-set mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims),
atorgat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la finalitat de finançar l’actuació
local “Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
amb la finalitat de destinar 20.181,13 € (vint mil cent vuitanta-un euros amb
tretze cèntims), al finançament de l’actuació “Millora Plaça Sunyé” i seixanta-set
mil tres-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (67.364,29 €) al
finançament de l’actuació “Condicionament parc Rafael Alberti”, mitjançant
l’augment del crèdit ja concedit per a la primera i la concessió d’un nou crèdit per
a la segona, i mantenint les condicions inicials,

15.

MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la modificació de l’import d’un Crèdit de Caixa de 87.454,58 €
(vuitanta-set mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit
cèntims), atorgat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la finalitat de finançar
l’actuació local “Millora Plaça Sunyé”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
amb la finalitat d’augmentar-lo fins a 107.635,71 € (cent-set mil sis-cents trentacinc euros amb setanta-un cèntims), amb fons provinents del crèdit per al
finançament de l’actuació “Intersecció ronda Pinetons”, mantenint les condicions
inicials.

16.

MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un crèdit de 67.364,29 euros (seixanta-set mil trescents seixanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims), per a l’actuació
“Condicionament parc Rafael Alberti”, provinent de la modificació del crèdit per al
finançament de l’actuació “Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anys, mantenint les condicions inicials.

17.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, acceptar la renúncia al crèdit concedit per al finançament de
l’actuació “Remodelació can Saurina”,

18.

PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la cancel·lació d’un crèdit concedit per al finançament de l’actuació
“Manteniment via pública”, per manca de justificació per l’Ajuntament de la
realització de la inversió.

FEDER
19.

VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de
Vilobí del Penedès del conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de
subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.
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20.

CASTELLOLÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de Castellolí del
conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
21.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració signat entre la Diputació
de Barcelona i la Patronal PIMEC per al desenvolupament del programa de
suport al creixement d’empreses amb alt potencial, 2a. i 3a. edició.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Finca Mas Bracons S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/6402.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora M.L.T.J., en resolució de l’expedient núm. 2015/9634.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2016/828.

25.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de vegetació
a la carretera BP-4654, en resolució de l’expedient núm. 2016/1720.

26.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de col·locar 2
senyals verticals informatius d’estació de servei S-105 amb panells
complementaris S-800 i denegar l’autorització d’obres de col·locar un senyal
vertical informatiu d’estació de servei S-105 a la carretera BV-5001, en resolució
de l’expedient núm. 2015/9560, sol·licitat per Campsa Estaciones de Servicio,
S.A.

27.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació de l’autorització d’obres a
favor de la empresa Mafriges, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2015/9848.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de març de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 31 de març de 2016, es pregunta als assistents si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
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2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm.
544/2014, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor
A.S.P., i la companyia d’assegurances RACC SEGUROS COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el decret, de data 26 de setembre de
2014, pel qual es resolgué la inadmissió de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el dia 20 de
setembre de 2013, a l’alçada del punt quilomètric 22,1 de l’autopista C-16 dins
del terme municipal de Terrassa, com a conseqüència de la topada contra un
gos que va irrompre sobtadament a la calçada, per manca de competència de la
Diputació, atesa la no titularitat de l’autopista.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, ha dictat sentència en el
procediment abreujat núm. 544/2014-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor A.S.P. i la companyia d’assegurances RACC
SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el decret, de
data 26 de setembre de 2014, d’inadmissió de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el dia 20 de
setembre de 2013, a l’altura del punt quilomètric 22,1 de l’autopista C-16 dins del
terme municipal de Terrassa, a causa de la topada contra un gos que va irrompre
sobtadament a la calçada, per manca de competència de la Diputació.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que la Diputació de Barcelona no és titular de l’autopista on va ocórrer el
sinistre, per la qual cosa no se li pot atribuir la responsabilitat del seu manteniment i
conservació.
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 núm. 6 de
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 544/2014-B, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor A.S.P. i la companyia d’assegurances
RACC SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el
decret, de data 26 de setembre de 2014, d’inadmissió de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el dia
20 de setembre de 2013, a l’altura del punt quilomètric 22,1 de l’autopista C-16 dins
del terme municipal de Terrassa, a causa de la topada contra un gos que va irrompre
sobtadament a la calçada, per manca de competència de la Diputació.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona als efectes legals oportuns.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm.1793/2016, de data 14 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2015-F1,
procediment ordinari, interposat per la Fundació Privada ACSAR, contra la
desestimació presumpta de les al·legacions formulades per la dita fundació, en
el si del tràmit d’audiència en el procediment de revocació parcial d’una
subvenció, iniciat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
adoptat en sessió ordinària de 27 de novembre de 2014.- 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. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 381/2015-F1, procediment ordinari, interposat per la Fundació Privada ACSAR.
L’acte impugnat, segons l’escrit d’interposició del recurs, és la desestimació per silenci
administratiu de les al·legacions formulades per la dita fundació en el si del tràmit
d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció iniciat per Acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de novembre de 2014.
Succeeix que el recurs contenciós s’ha interposat el dia 12/11/2015, abans de
transcórrer el termini legal per resoldre definitivament el procediment de revocació de
la subvenció; resolució definitiva que s’ha produït en virtut de l’Acord de la Junta de
Govern d’aquesta Diputació de data 26/11/2015 i que, entre d’altres qüestions, dóna
resposta a aquelles al·legacions, que a més d’estar presentades fora de termini, no
aporten cap evidència nova que modifiquin les condicions de la proposta de resolució.
La secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposa
l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a
personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació, sense perjudici de l’eventual
acumulació del recurs a la resolució expressa dictada per la corporació en data
26/11/2015.
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 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, escau
comparèixer-hi.
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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. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2015-F1, procediment
ordinari, interposat per la Fundació Privada ACSAR contra la desestimació presumpta
de les al·legacions formulades per la dita fundació en el si del tràmit d’audiència del
procediment de revocació parcial d’una subvenció iniciat per Acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de novembre de 2014.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 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.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1794/2016, de data 14 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa,
com a testimoni, en el procediment abreujat núm. 391/2012-N, que es tramita en
aquell jutjat per un delicte de conducció sota la influència de begudes
alcohòliques, per uns fets que van tenir lloc el dia 9 de setembre de 2011, a la
carretera BV-1203, a l’efecte de reclamar la indemnització pels danys produïts en
un tram de la tanca de seguretat de l’esmentada carretera.- 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 Penal núm. 2 de Terrassa, mitjançant cèdula de data 6 de juny de 2014, va
citar la Diputació de Barcelona per comparèixer el dia 15 de març de 2016, com a
testimoni, en el procediment abreujat núm. 391/2012-N, que es tramita en aquell jutjat
per un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, per uns fets
que van tenir lloc el dia 9 de setembre de 2011 a la carretera BV-1203.
Com a conseqüència del fet delictiu, va resultar malmès un tram de tanca de seguretat
de la via, de titularitat d’aquesta Diputació, la valoració del qual ha costat, segons ha
informat la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, la quantitat de
95€.
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Es per això que, 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, 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.
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 Penal núm. 2 de Terrassa, el dia 15 de
març de 2016, com a testimoni, en el procediment abreujat núm. 391/2012-N, que es
tramita en aquell jutjat per un delicte de conducció sota la influència de begudes
alcohòliques, que va tenir lloc el dia 9 de setembre de 2011 a la carretera BV-1203, a
l’efecte de reclamar la indemnització pels danys produïts en un tram de la tanca de
seguretat de la carretera BV-1203.
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 representació i defensa judicial de la corporació
en el procediment esmentat.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1795/2016, de data 14 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 6/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor R.M.R,
contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de data 22 d’octubre de 2015, pel
qual s’acordà la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial,
formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda, quan circulava amb la
seva bicicleta el dia 16 de març de 2014, per una pista forestal del Parc Natural
del Montseny, presumptament a conseqüència d’un forat a 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. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 6/2016-A, procediment abreujat, interposat pel senyor R.M.R. contra el Decret de
data 22 d’octubre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda quan circulava amb
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la seva bicicleta el dia 16 de març de 2014, per una pista forestal del Parc Natural del
Montseny, presumptament a conseqüència d’un forat a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No queden acreditades les circumstàncies concretes en les que es va
produir la caiguda; b) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la
carretera, ni de la seva manca de senyalització.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
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. 6/2016-A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, interposat pel senyor R.M.R. contra el Decret de data 22
d’octubre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda quan circulava amb la seva
bicicleta el dia 16 de març de 2014, per una pista forestal del Parc Natural del
Montseny, presumptament a conseqüència d’un forat a la calçada.
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Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
15 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1796/2016, de data 14 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 11/2016-H, procediment abreujat, interposat pel senyor
A.M.E., contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de data 5 de novembre de
2015, pel qual s’acordà la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava amb la seva
motocicleta per la carretera BV-1201 i de forma sobtada va caure davant seu un
arbre que va quedar entravessat a 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. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 11/2016-H, procediment abreujat, interposat pel senyor A.M.E. contra el Decret
de data 5 de novembre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava amb la seva motocicleta per la
carretera BV-1201 i de forma sobtada va caure davant seu un arbre que va quedar
entravessat a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de la falta de manteniment i
conservació de la carretera en qüestió; b) El fet que el senyor M. circulés per una
carretera envoltada d’arbres un cop activat el nivell 1 del Pla de Protecció Civil de
Catalunya (PROCICAT) pel fort vent, i que no fes cas de les recomanacions que
s’havien publicat als diaris perquè la gent evités agafar el vehicle, denoten un cert grau
de manca de prudència.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
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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 favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant, AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas, per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
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. 11/2016-H, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, interposat pel senyor A.M.E. contra el Decret de
data 5 de novembre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava amb la seva motocicleta per la
carretera BV-1201 i de forma sobtada va caure davant seu un arbre que va quedar
entravessat a la calçada.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1830/2016, de data 15 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 28/2016-C, procediment abreujat, interposat pel senyor R.R.B,
contra el Decret de la Diputació de Barcelona, de data 1 de desembre de 2015,
pel qual s’acordà la desestimació del recurs de reposició interposat contra el
Decret de data 30 d’octubre de 2015, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident
de trànsit ocorregut el dia 31 d’octubre de 2014, a l’altura del PK 4+700 de la
carretera C-243-b, a causa de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta per
l’existència d’una taca d’oli a 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. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 28/2016-C, procediment abreujat, interposat pel senyor RR.B. contra el Decret de
data 1 de desembre de 2015, de desestimació del recurs de reposició interposat contra
el Decret de data 30 d’octubre de 2015, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 31 d’octubre de 2014, a l’altura del PK 4+700 de la carretera C243-b, a causa de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta per l’existència
d’una taca d’oli a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial, així com el recurs de reposició van ser
desestimats en base als raonaments següents: a) No s’acredita que l’accident fos
conseqüència de l’estat de la carretera; b) En el recurs de reposició no s’aporta cap fet
nou o nova noticia; c) L’existència d’una taca d’oli era conseqüència d’un fet
imprevisible motivat pel propi trànsit, que segurament es va vessar sobre la calçada
poc abans que el vehicle sinistrat rellisqués, difícil de detectar de forma immediata per
l’Administració dins d’uns paràmetres racionals de funcionament.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
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Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
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. 28/2016-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6, interposat pel senyor R.R.B. contra el Decret de data 1 de
desembre de 2015, de desestimació del recurs de reposició interposat contra el Decret
de data 30 d’octubre de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 31 d’octubre de 2014, a l’altura del PK 4+700 de la carretera C-243-b, a causa de
la caiguda que va patir amb la seva motocicleta per l’existència d’una taca d’oli a la
calçada.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
Direcció de Relacions Internacionals
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació
del pressupost per socis executors de l’assistència tècnica projecte “Bona
governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a dones de Guatemala II” a
favor de l’Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, subvencionada en el
marc de la Convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de
la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), segons acord adoptat per la Junta de Govern 337/14,
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en sessió ordinària de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014).- 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:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB
en data 20 de febrer de 2014.
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi:
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera,
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000579B).
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de
2014.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria
20142014512000573B, figurava l’assistència tècnica “Bona governança, ciutadania i
igualtat d’oportunitats per a Dones de Guatemala II” de l’Associació Dones per la
Llibertat i la Democràcia (Dones LID en endavant), la qual va rebre una subvenció per
un import de QUARANTA MIL (40.000) EUR. D’acord amb les Bases Generals
comunes a les convocatòries aprovades en data 13 de febrer de 2014 mitjançant acord
41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el període d’execució de les activitats
subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2015, i
s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre
de 2015. Tanmateix, l’esmentat període d’execució fou prorrogat fins el 30 de
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novembre de 2015, mitjançant resolució 6842/15 de la Presidència en funcions de la
Corporació, de data 7 de juliol de 2015. Posteriorment, aquest període fou prorrogat
tres mesos addicionals, mitjançant resolució 11751/15 de la Corporació, de data 11 de
desembre de 2015. Per tant, el nou període d’execució finalitzava en data 28 de febrer
de 2016. Posteriorment, en data 17 de febrer de 2016, Dones LID va sol·licitar a
aquesta Corporació una ampliació addicional d’un mes del termini d’execució del
projecte subvencionat la qual està en procés d’aprovació, per tant, la finalització del
termini d’execució està prevista pel proper 31 de març de 2016, mantenint-se en tres
mesos el període de justificació des de la finalització del d’execució, és a dir, fins el 30
de juny de 2016.
En data 17 de febrer de 2016, Dones LID va presentar a la Diputació de Barcelona la
sol·licitud de modificació del pressupost per socis executors de l’actuació
subvencionada, que va ser posteriorment rectificada mitjançant una nova sol·licitud de
data 19 de febrer de 2016 atès que la primera contemplava annexos de pressupost
amb imports erronis. Els motius que justifiquen la petició de canvi de pressupost
plantejada per l’entitat beneficiària es fonamenten en el fet que la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona serà íntegrament executada per Dones LID, i no
mitjançant un traspàs de fons a dos dels socis del partenariat com s’havia previst
inicialment. L’informe de data 1 de març de 2016 que s’acompanya, elaborat per
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, considera justificada aquesta petició i
confirma que els canvis proposats no afecten els objectius de l’actuació ni els seus
resultats, ni tampoc afecten a la finalitat de la subvenció concedida ni al seu import, ni
perjudiquen drets de tercers.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte
es proposa aprovar la modificació del pressupost per socis executors de l’assistència
tècnica “Bona governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a Dones de
Guatemala II” de l’Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, subvencionada en
el marc de la Convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014),
mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de
juliol de 2014).
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb l’establert a l’article 28.1 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009) respecte
de les modificacions de la resolució de concessió.
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el
procediment de gestió i justificació de subvencions.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al
BOPB de data 20 de febrer de 2014.
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 setè I.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 l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del pressupost per socis executors de l’assistència
tècnica “Bona governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a Dones de
Guatemala II” de l’Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, subvencionada en
el marc de la Convocatòria 20142014512000573B per a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014),
mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de
juliol de 2014), de conformitat amb allò proposat a l’informe de l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament de data 1 de març de 2016, que s’acompanya.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Associació Dones per la Llibertat i la
Democràcia.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, aquest és un dictamen que ve de l’etapa
anterior de la Direcció de Relacions Internacionals. Ni que sigui a nivell anecdòtic,
quan vèiem l’Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, no sabíem si era
Democràcia i Llibertat, ja ens permetran això. La primera cosa que ens sobta és que
aquest informe no està signat per la cap de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament sinó per una tècnica i ens agradaria saber per què. Hi ha una
pròrroga, cosa que em sembla una pràctica bastant habitual, i també ens sobta la
sol·licitud presentada per la presidenta d’aquesta associació on es diu: “No es farà cap
transferència a l’agent empresarial, és a dir, a l’Institut de Governança i Direcció
Pública d’ESADE, sinó a professionals supervisats per aquest Institut”. A nosaltres ens
sobta aquesta nova assignació.
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: No li podré
donar gaire detalls ara però, en tot cas, té l’expedient a la seva disposició, cosa que ja
saben que sempre tenen, i m’atreveixo a avançar una resposta per pur sentit comú en
relació amb el tema d’ESADE i els professionals. És que el que nosaltres no podem fer
és donar una subvenció a qui no l’ha demanat i, probablement, en el moment de donar
la subvenció no era ESADE qui la demanava sinó uns professionals vinculats. I
m’atreveixo, amb totes les precaucions del món perquè desconec els detalls de
l’expedient però, insisteixo, té l’expedient a la seva disposició per al que convingui.
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9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions
relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”, en
el sentit de modificar els terminis i la forma de pagament i el període d’execució
del conveni.- 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:
“I.- ANTECEDENTS
L’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset és un centre de formació de
postgrau i investigació en Ciències Socials i Humanitats creat en 1986 en la Fundació
José Ortega i Gasset (actualment Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón), i
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Es caracteritza, per tant, per ser un
institut promogut i gestionat per una entitat privada, adscrit a una universitat pública.
L’Institut Universitari es regula a partir d’un règim intern el qual contempla, en el seu
article 16, que la seva gestió administrativa i econòmica correspon a la Fundació
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón. A nivell estructural està conformat per
institucions del sector públic, acadèmic, empresarial i de la societat civil i dedica els
seus esforços a l’estudi i millora de l’Administració Pública. També compta amb
l’Institut GOBERNA, Escola de Política i Alt Govern, dedicada a l’estudi i millora de
l’Administració Pública.
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, intercanvi
d’experiències, assessoria i investigació especialitzada, amb la finalitat de contribuir al
desenvolupament de capacitats en l’exercici de la política i l’alt govern, articular
coneixements per impulsar un lideratge polític capaç de construir una nova agenda
pública i potenciar l’espai públic i el diàleg entre actors públics i privats.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona promou, des de la seva estratègia de
cooperació al desenvolupament i el seu treball en la província de Barcelona, iniciatives
que recolzen el reforç de les polítiques públiques i la gestió dels serveis públics bàsics,
a més de les aliances entre actors dels territoris com a estratègia de desenvolupament
local.
Així mateix, la Diputació de Barcelona té, entre els seus objectius específics, esdevenir
un actor de la cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la
governabilitat i les polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de
coneixements, bones pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic,
l’empresa, l’acadèmia i la societat civil com a estratègia de desenvolupament local.
Amb l’objectiu de col·laborar en àrees d’interès mutu, ambdues institucions, en data 22
de maig de 2015, signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat de consolidar
les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”
(Conveni 548/15). El conveni establia que el període d’execució del projecte s’estenia
des de l’1 de juliol de 2015 fins el 30 de juny de 2016, atorgant un termini de
18

Àrea de Presidència
Secretaria General

justificació final de tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre de 2016. Així mateix,
l’esmentat conveni informava sobre la possibilitat d’augmentar la seva vigència, la qual
s’hauria d’efectuar per mitjà d’un acord per escrit entre ambdues.
En data 21 de gener de 2016, es van reunir les parts del conveni a la seu de la
Diputació de Barcelona per acordar, entre d’altres qüestions, l’ampliació de sis mesos
del període d’execució del conveni, fins el 31 de desembre de 2016. De la mateixa
manera, s’acordà ampliar en cinc mesos el termini de presentació de la justificació
intermitja, és a dir, fins el 31 de juliol de 2016.
És per aquest motiu que, des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals es considera oportú proposar l’aprovació d’una
addenda per tal d’ampliar el període d’execució 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 “Fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo
local”. S’acompanya al present instrument, còpia de l’acta signada per les parts de
data 21 de gener de 2016.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
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
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e
incidencia política en materia de liderazgo local”, de data 22 de maig de 2015 (Conveni
548/15).
D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a
l’ampliació dels terminis establerts.
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta d’Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les
actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”, el text
literal de la qual es transcriu a continuació:
“ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA Y LA FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET – GREGORIO MARAÑÓN PARA
CONSOLIDAR LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO
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DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA E
INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE LIDERAZGO LOCAL”
REUNIDOS
De una parte, la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, con domicilio en la calle
Fortuny 53, 28010, Madrid, y representada por D. Fernando Vallespín Oña, en calidad de
Secretario General de la Fundación, en virtud de escritura pública de fecha 13 de marzo de
2014, otorgada por el notario de Madrid, señor Francisco Javier Vigil de Quiñónez y Parga.
Y, de la otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF P-0800000-B, representada por su Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, a tenor de lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y asistida por la Secretaria General, Sra. Petra
Mahillo García, en virtud de las funciones reservadas en el Decreto de la Presidencia núm.
10481/15, de 13 de noviembre (BOPB de 26 de noviembre de 2015).
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
PRIMERO.- Que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es un centro de
formación de postgrado e investigación en Ciencias Sociales y Humanidades creado en
1986 en la Fundación José Ortega y Gasset (actualmente Fundación Ortega y Gasset –
Gregorio Marañón), y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se caracteriza, por
tanto, por ser un instituto promovido y gestionado por una entidad privada, adscrito a una
universidad pública. El Instituto Universitario se regula a partir de un régimen interno que
contempla, en su artículo 16, que su gestión administrativa y económica corresponde a la
Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. A nivel estructural está conformado por
instituciones del sector público, académico, empresarial y de la sociedad civil y dedica sus
esfuerzos al estudio y mejora de la Administración Pública. También cuenta con el Instituto
GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno, dedicada al estudio y mejora de la
Administración Pública.
SEGUNDO.- GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica,
intercambio de experiencias, asesoría e investigación especializada, con la finalidad de
contribuir al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la política y el alto gobierno,
articular conocimientos para impulsar un liderazgo político capaz de construir una nueva
agenda pública y potenciar el espacio público y el diálogo entre actores públicos y privados.
TERCERO.- Que, por su parte, la Diputación de Barcelona promueve, desde su estrategia
de cooperación al desarrollo y su trabajo en la provincia de Barcelona, iniciativas que
apoyan el refuerzo de las políticas públicas y la gestión de los servicios públicos básicos,
además de las alianzas entre actores de los territorios como estrategia de desarrollo local.
CUARTO.- Que, asimismo, la Diputación de Barcelona tiene como objetivos específicos ser
un actor de la cooperación descentralizada pública especializado en el refuerzo de la
gobernabilidad y las políticas públicas locales, así como promover intercambios de
conocimientos, buenas prácticas e innovación a través de alianzas entre el sector público, la
empresa, la academia y la sociedad civil como estrategia de desarrollo local.
QUINTO.- Que, con el objetivo de colaborar en áreas de interés mutuo, ambas instituciones,
en fecha 22 de mayo de 2015, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de
consolidar las actuaciones relativas al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”
(Convenio 548/15). El convenio establecía que el período de ejecución del proyecto se
extendía des de 1 de julio de 2015 hasta 30 de junio de 2016, otorgando un plazo de
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justificación final de tres meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2016. Asimismo,
dicho convenio informaba sobre la posibilidad de aumentar su vigencia, la cual debía
efectuarse mediante un acuerdo por escrito entre ambas.
SEXTO.- Que, en fecha 21 de enero de 2016, se reunieron las partes del convenio en la
sede de la Diputación de Barcelona para acordar, entre otras cuestiones, la ampliación de
seis meses del periodo de ejecución del convenio, hasta el 31 de diciembre de 2016,
manteniendo un plazo de justificación final de tres meses, es decir, hasta el 31 de marzo de
2017. Del mismo modo, se acordó ampliar en cinco meses el plazo de presentación de la
justificación intermedia, es decir, hasta el 31 de julio de 2016. Los detalles de dichos
acuerdos se encuentran recogidos en el acta de fecha 21 de enero de 2016, firmada por las
partes, cuya copia se acompaña.
La minuta relativa a la adenda al convenio de colaboración entre las partes ha sido
aprobada por resolución de la Presidencia de la Diputación de Barcelona de fecha [ ] de
2016.
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan esta adenda al convenio que se regirá por los
siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Modificación de los compromisos de las partes
Se modifica el Pacto Segundo del convenio en el sentido de ampliar en seis meses el
período de ejecución del proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2016, y en el sentido de
ampliar en cinco meses el plazo de presentación de la justificación intermedia, es decir,
hasta el 31 de julio de 2016.
Por consiguiente, en el Pacto Segundo sobre los “Compromisos Específicos” de las partes,
donde se dice:
“2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
(…)
-

Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de
Trabajo, la Diputación de Barcelona realizará el pago del 50% de la aportación,
correspondiente a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (136.500) EUR.

-

La Diputación de Barcelona realizará el pago del siguiente 25% de la aportación,
correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (68.250)
EUR, una vez que la Comisión de Seguimiento regulada en el Pacto Tercero a
continuación emita el acta de verificación de los gastos de la Fundación Ortega y
Gasset – Gregorio Marañón, según la justificación presentada por ésta antes del 29
de febrero de 2016. La justificación de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón consistirá en una memoria técnica y una auditoría económica de un mínimo
del 70 % del importe del primer pago.

-

El pago del 25% restante, correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA (68.250) EUR, se reservará como saldo, en función del gasto total
realizado. Este último pago se tramitará una vez que la Comisión de Seguimiento

21

Àrea de Presidència
Secretaria General

emita el acta de verificación de los compromisos de las partes, según la justificación
presentada por éstas antes del 30 de septiembre de 2016.
Tal y como consta anteriormente, a fin de justificar la realización sus compromisos, la
Diputación de Barcelona presentará a la Comisión de Seguimiento una memoria técnica
antes del 30 de septiembre de 2016”.
Tendrá que ser sustituido por el siguiente nuevo redactado:
“2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
(…)
-

Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de
Trabajo, la Diputación de Barcelona realizará el pago del 50% de la aportación,
correspondiente a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (136.500) EUR.

-

La Diputación de Barcelona realizará el pago del siguiente 25% de la aportación,
correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (68.250)
EUR, una vez que la Comisión de Seguimiento regulada en el Pacto Tercero a
continuación emita el acta de verificación de los gastos de la Fundación Ortega y
Gasset – Gregorio Marañón, según la justificación presentada por ésta antes del 31
de julio de 2016. La justificación de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón consistirá en una memoria técnica y una auditoría económica de un mínimo
del 70 % del importe del primer pago.

-

El pago del 25% restante, correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA (68.250) EUR, se reservará como saldo, en función del gasto total
realizado. Este último pago se tramitará una vez que la Comisión de Seguimiento
emita el acta de verificación de los compromisos de las partes, según la justificación
presentada por éstas antes del 31 de marzo de 2017.

Tal y como consta anteriormente, a fin de justificar la realización sus compromisos, la
Diputación de Barcelona presentará a la Comisión de Seguimiento una memoria técnica
antes del 31 de diciembre de 2016”.
En el mismo sentido, también se modifica el mismo Pacto Segundo del convenio en relación
con los compromisos de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, de forma que
donde se dice:
“2.2.- Compromisos de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, a través del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que actuará, a su vez, a través de
GOBERNA:
(…)
A fin de justificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, la Fundación Ortega y
Gasset – Gregorio Marañón presentará a la Comisión de Seguimiento dos Informes de
auditoría emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los que se acompañará
dos memorias técnicas respectivamente.
El primero de dichos informes lo presentarán antes del 29 de febrero de 2016 y el segundo
antes del 30 de septiembre de 2016.
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(…)”
Tendrá que ser sustituido por el siguiente nuevo redactado:
“2.2.- Compromisos de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, a través del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que actuará, a su vez, a través de
GOBERNA:
(…)
A fin de justificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, la Fundación Ortega y
Gasset – Gregorio Marañón presentará a la Comisión de Seguimiento dos Informes de
auditoría emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los que se acompañará
dos memorias técnicas respectivamente.
El primero de dichos informes lo presentarán antes del 31 de julio de 2016 y el segundo
antes del 31 de marzo de 2017”.
SEGUNDO.- Modificación del período de ejecución del convenio
Asimismo, resulta modificado el Pacto Séptimo del convenio relativo a la “Entrada en vigor,
duración y prórroga del convenio”, de modo que donde se dice:
“(…)
Las actividades se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015
y el 30 de junio de 2016, estableciendo un plazo de justificación final de tres meses, es
decir, hasta el 30 de septiembre de 2016.
(…)”.
Tendrá que ser sustituido por el siguiente nuevo redactado:
“(…)
Las actividades se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015
y el 31 de diciembre de 2016, estableciendo un plazo de justificación final de tres meses, es
decir, hasta el 31 de marzo de 2017.
(…)”.
TERCERO.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda
El resto de pactos asumidos por las partes firmantes del convenio de colaboración original
que no han sido modificados por los Pactos Primero y Segundo anteriores de la presente
adenda, se mantienen en vigor tal y como fueron expresados en el mismo.
I, en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por
duplicado, en el lugar y fecha que se indican a continuación.”

Segon.- 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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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Una altra vegada modifiquem els terminis
d’execució i la forma de pagament i la primera cosa que sorprèn és que la signatura
d’aquest conveni que es va fer es va fer el 22 de maig de 2015, és a dir, just dos dies
abans de la contesa electoral municipal, cosa que sobta. Sobta, també, i és una
qüestió que hem observat en diferents dictàmens de la Junta de Govern, que l’informe
d’aquest dictamen no està signat i ens agradaria saber una miqueta quins són els
criteris; és a dir, per què hi ha dictàmens que sí estan signats pels tècnics o càrrecs
electes corresponents i n’hi ha que no estan signats. Voldríem saber a què respon el
fet que estiguin o no signats.
Això, d’una banda. Després, dintre d’aquest projecte, d’allò que hem sol·licitat, en
diferents ocasions, sobre el replantejament de la presència de la Diputació en diferents
organismes, doncs bé, dintre del que nosaltres entenem per optimització dels recursos
públics, veiem que en aquest conveni, econòmicament, parlem de 272.000 euros, si no
anem errats, i, és clar, quan un mira la justificació sobre la base d’un acte o d’una
reunió que va tenir lloc a Barcelona, aquests 272.000 euros es justifiquen per un acte
que se celebrarà a Barcelona, en el qual la pròpia reunió prèvia a aquest acte diu que
es parlarà dels països d’Àfrica, quan les actuacions que s’han de dur a terme dins
d’aquest projecte diuen, segons el seu títol, “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo
local”. En tot cas, com dèiem, la justificació bàsica d’aquests 272.000 euros que
justifiquen el conveni és la celebració d’un acte, a Barcelona, on es parlarà també
d’Àfrica, i la celebració de tres cursos on line. La resta són despeses de gestió i
representació i entenem que aquest acte i aquests tres cursos on line no justifiquen la
quantia del Conveni.
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: La Fundació
Ortega y Gasset és una fundació amb una reconeguda solvència en el món de les
relacions internacionals i, per tant, no vol dir que no puguem fer mai res amb ella però
sí que ens estem replantejant els termes de l’acord. I una part del replantejament és,
precisament, el programa de la Fundació Ortega y Gasset, amb els compromisos que
tenia assumits la Diputació per aquesta quantia, és a dir, allò que moltes vegades hem
parlat sobre quin és el retorn que realment té aquest tipus de coses. En qualsevol cas,
insisteixo una vegada més, l’expedient està a la seva disposició.
Els informes han d’anar signats, si no estan signats és un error: Tothom que està
ocupant un lloc a l’Administració, ja sigui polític o tècnic, ho fa amb plena
responsabilitat. Per tant, com li dic, no tenim cap inconvenient per parlar a fons
d’aquest expedient però, vaja, va en aquesta línia, és a dir, com, des de la Diputació,
podem reorientar uns compromisos prèviament adquirits amb l’horitzó, com li dic,
d’anar extingint aquest tipus de relacions amb aquesta entitat.
Tot seguit intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Només
una qüestió en relació amb la incertesa que apunta una mica l’expedient, de la data de
celebració de l’event perquè, com ha dit el diputat Duran, s’apunta que l’Àgora de les
ciutats es farà a Barcelona però és veritat que s’apunta, també, que es farà el juny o
bé el juliol. Sí que els demanaríem, com a Grup, estar informats una mica més a
mesura que es vagin concretant la data i les característiques de l’esdeveniment.
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De nou intervé el senyor Ciurana (CiU), qui diu: Evidentment, tindran tota la
informació puntual. El problema d’això és d’agendes internacionals, és a dir, quan es
fa l’Àgora de les ciutats, perquè tingui interès allò que es convoca has de tenir una
agenda internacional digna, almenys pels objectius per als quals es planteja. Hi ha un
procés de reconversió de com estem en aquests tipus d’actes, que té dificultats. En
qualsevol cas, estaran puntualment informats.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria de la primera edició del concurs fotogràfic “Palau Güell Sant
Jordi”.- 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. El Palau Güell, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, és un edifici exemple de
l’arquitectura domèstica en el context del Modernisme que va ser declarat Patrimoni
Mundial per la UNESCO el 1984 i que rep anualment milers de visitants de tot el
món.
2. La Diputació de Barcelona a través de la Direcció del Palau Güell vol garantir la
conservació, el coneixement i la difusió d’aquesta obra.
3. Amb aquesta finalitat de donar a conèixer el Palau, la Direcció del Palau Güell
organitza la primera edició d’un concurs fotogràfic a través de la xarxa social
d’Instagram anomenat “Palau Güell Sant Jordi”, en el qual podran participar tots els
usuaris majors d’edat residents a Espanya amb perfil personal a aquesta xarxa
social.
Fonaments de dret
L’article 13 de 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 número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009,
quant a la regulació dels requisits per obtenir la condició de beneficiari.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern
l’aprovació de la convocatòria per premis, mitjançant el Decret núm. 7675/15 (apartat
setè I.2 a), 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs fotogràfic Palau Güell Sant Jordi, el text
literal del qual és el següent:
“Concurs fotogràfic: #PalauGüellSantJordi
Primer. Objecte i àmbit
La Direcció del Palau Güell organitza la primera edició d’un concurs fotogràfic a través de la
xarxa social d’Instagram anomenat “Palau Güell Sant Jordi”, en el qual podran participar tots
els usuaris majors d’edat residents a Espanya amb perfil personal a aquesta xarxa social.
Segon. Organització, publicació i objectiu
1.Organització i publicació
El concurs #PalauGüellSantJordi està organitzat per la Direcció del Palau Güell de la
Diputació de Barcelona. La convocatòria es publicarà al web palauguell.cat.
2.Objectiu
La Direcció del Palau Güell convida els participants a realitzar fotografies amb motiu de la
diada de Sant Jordi; les fotografies que es presentin hauran de contenir detalls ornamentals
i escenes decoratives relacionats amb la flora i la fauna que hi ha representada al Palau,
tant al seu interior com en el seu exterior. Les fotografies podran portar comentaris, títols o
explicacions, però aquest no serà un criteri de valoració.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:
1. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/palauguell.
2. Compartir imatges de fotografies del Palau Güell amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Les fotografies poden ser detalls ornamentals i escenes decoratives relacionats amb la
flora i la fauna que hi ha representada al Palau, tant al seu interior com en el seu exterior.
Les fotografies que es realitzin dins del Palau s’hauran de fer sense flaix, ni trípode, ni
pal d’autofoto.
3. Els participants han de tenir el perfil d’instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui
veure les imatges.
4. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser
original, i, en cas que hi apareguin persones, hauran de comptar amb el seu
consentiment. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar
l’autoria.
5. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin.
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6. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb
els dos hashtags #PalauGüellSantJordi i #PalauGüell.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/.
Quart. Calendari del concurs i accés al Palau Güell
El concurs comença el 23 d’abril a les 10 h del matí i s’acaba el 30 d’abril a les 24.00 h de la
nit. Només es podran penjar les fotografies en el seu perfil d’Instagram en aquest període.
L’horari d’obertura al públic del Palau Güell és de 10.00 h a 20.00 h. El dia 23, en ser
jornada de portes obertes, s’hi podrà accedir gratuïtament (L’aforament és limitat per motius
de conservació, preservació i seguretat. Els usuaris poden consultar el repartiment de les
entrades gratuïtes al web palauguell.cat).
Cinquè. Condicions generals
La Direcció del Palau Güell es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.
La Direcció del Palau Güell es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Direcció del Palau Güell es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Direcció del
Palau Güell es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.
Sisè. Jurat i elements de valoració
1.Jurat
El jurat estarà composat per la directora de la Direcció de Serveis de Suport a la
Coordinació General de la Diputació de Barcelona, la directora del Palau Güell, un tècnic de
l’arxiu documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona,
una persona de xarxes socials del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de
Barcelona i un fotògraf professional.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència de la Diputació de
Barcelona, que resoldrà sobre la concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del
Jurat.
L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat
no prevista en aquestes bases.
2.Elements de valoració
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge.
Setè. Premi, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
Els premis consistiran en:
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-

Per al primer premi, una càmera GoProHero4 Silver, el llibre El Palau Güell. Una obra
mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell.

-

Per al segon i el tercer premi, un canelobre o violeter de pols de marbre amb el motiu
d’una xemeneia del Palau Güell (La figura ve acompanyada d’un certificat conforme
forma part d'una edició de 999 peces, i està integrament decorada a mà), el llibre El
Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell.

Entre el 2 i el 12 de maig el Jurat seleccionarà les tres imatges guanyadores i el dia 12 de
maig el Palau Güell deixarà un missatge en cadascuna de les fotografies perquè els seus
autors es posin en contacte amb l’Organització.
2.Procediments d’acceptació
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització a través d’un mail a
palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini
màxim de sis dies naturals des del 12 de maig, on facilitaran el seu nom d’usuari
d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran la imatge
original que ha resultat guanyadora.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada
a continuació.
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram,
a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web.
3.Lliurament dels premis
Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau
Güell i al seu web, la Direcció del Palau Güell es posarà en contacte amb els premiats per
organitzar el lliurament dels premis que tindrà lloc el dia 23 de maig al Palau Güell. En el cas
que els usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, se’ls farà arribar el premi per correu
postal.
A partir del 23 de maig, s’acordarà amb els premiats el dia en què es realitzarà la visita
guiada. La visita tindrà lloc tan sols un únic dia per a tots els guanyadors i cadascun d’ells
podrà fer la visita amb un acompanyant.
Vuitè. Protecció de dades personals
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer de
Promoció i difusió de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest
concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació, publicitat,
publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb el Palau Güell.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal.
El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho
per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
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Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
Desè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Onzè. Propietat intel·lectual
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i Instagram s’atorga
una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop acceptin el
premi, els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per
usos comercials) i a publicar-les en els seus canals informatius digitals i analògics. En
qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia”.
Dotzè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.

Segon. PUBLICAR la convocatòria a les següents adreces d’internet de la Diputació
de Barcelona https://palauguell.cat i a la https://seuelectronica.diba.cat, i al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona.
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de 500 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/33310/48100 del
pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de Barcelona.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol de gestió del Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
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“Antecedents
1. La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius de govern l’impuls de la
transparència, l’accés a la informació pública, el bon govern i la innovació
democràtica.
2. Amb aquesta finalitat, en data 4 de setembre de 2014 s’aprova el Decret de la
Presidència 7461/14 que encomana al Coordinador General l’impuls d’una
estratègia corporativa global de transparència, accés a la informació, bon govern i
innovació democràtica, i la proposta de les mesures i/o estratègies
complementàries que s’escaiguin, a més d’encomanar a la Gerència la creació d’un
equip de direcció per a la definició i posada en marxa del Portal de la Transparència
de la Diputació de Barcelona.
3. La necessitat de desenvolupar aquestes estratègies han portat a la Diputació de
Barcelona a col·laborar amb altres institucions; així en data 2 de juny de 2015 es va
signar un conveni marc entre el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. La Diputació de Barcelona disposa del portal web http://transparencia.diba.cat com
a plataforma tecnològica de publicació dels continguts de Transparència. A nivell
tecnològic es concreta en la parametrització adequada d’un sistema de gestor de
continguts complementada amb els desenvolupaments a mida necessaris per cobrir
les necessitats específiques de la corporació no incloses en el sistema estàndard.
5. Durant la definició del portal es van establir els grups de responsabilitat encarregats
de la gestió dels diferents apartats de contingut, i es va definir la política de
permisos i visibilitat de cada grup als diferents tipus de contingut i apartats del
portal.
L’arquitectura de la informació del portal respon a les definicions d’àmbits, apartats i
subapartats definides prèviament, i la navegació i usabilitat s’ha fet recolzada en
aquesta.
6. El disseny gràfic del portal respon a les directrius corporatives en aquest sentit,
implementat amb un disseny adaptatiu que permet una bona llegibilitat en qualsevol
tipus de dispositiu.
7. El Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona té com a objectiu principal
facilitar i garantir l’accés a la informació de manera clara, estructurada i entenedora,
i, amb aquesta finalitat, s’han anat mantenint reunions prèvies amb tots els serveis,
direccions i àrees implicades per definir una bona gestió del Portal.
8. En aquest marc es considera necessari definir el protocol de gestió del Portal de
Transparència.
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Fonaments de dret
1. El Parlament i el Consell Europeu, amb la intenció de promoure la disponibilitat
d’informació del sector públic, va aprovar la Directiva 2003/98/CE, de 17 de
novembre, que establia un conjunt de normes mínimes i criteris homogenis pel
tractament de la informació susceptible de ser reutilitzada per persones físiques o
jurídiques.
Aquesta norma va ser incorporada a l’ordenament jurídic nacional mitjançant
l’aprovació de la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la
informació del sector públic, amb l’objectiu d’establir una regulació bàsica del règim
jurídic aplicable a la reutilització dels documents elaborats o custodiats per les
administracions i organismes del sector públic.
2. D’altra banda, s’han aprovat normes que incideixen en la interoperabilitat i
reutilització de la informació, com al Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració
Electrònica.
3. Així mateix, s’aprova la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, amb l’objectiu d’ampliar i reforçar la
transparència en l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació
relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de
complir els responsables públics, així com els principis generals de la reutilització
de la informació pública.
4. Per tal de contribuir a assolir aquesta finalitat, el Parlament de Catalunya aprova la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, que obliga els ens públics catalans a la difusió de la informació de què
disposen d'una manera veraç i objectiva, i així garantir que aquesta es difongui
d'una manera constant i actualitzada, i facilitar-ne la consulta amb mitjans
informàtics i organitzar-la per àrees de treball.
Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions
públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el camp de la
publicitat activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del
dret d’accés a la informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del
govern obert, exigències que reclamen la col·laboració estreta entre tots els nivells
de govern i administració per assolir el millor desplegament i la millor aplicació de la
llei.
La pròpia Llei 19/2014 incideix molt especialment en la creació d’un Portal de la
Transparència, com a instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania la
informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest Portal
es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet
l’accés a tota la informació disponible i que conté enllaços amb les seus
electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.
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5. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, sobre l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de
coordinació general en relació amb els serveis i els organismes dependents de la
corporació, en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè.I.4.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 de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Protocol de gestió del Portal de Transparència de la Diputació de
Barcelona, el text literal del qual és el següent:
“PROTOCOL DE GESTIÓ DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Índex de continguts
1.Context normatiu ................................................................................................................. 32
2.Objecte ................................................................................................................................ 33
3.Abast ................................................................................................................................... 33
4.Distribució de responsabilitats ............................................................................................ 36
4.1.Assignació de responsabilitats generals del Portal de Transparència ............................36
4.2.Assignació de responsabilitats per subapartat / contingut...............................................37
5.Gestió de continguts: rols a l’eina tecnològica....................................................................41
6.Gestió de les aplicacions i serveis tecnològics...................................................................42
1. Context normatiu
El Parlament i el Consell Europeu, amb la intenció de promoure la disponibilitat d’informació
del sector públic, aprova la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, que estableix un
conjunt de normes mínimes i criteris homogenis pel tractament de la informació susceptible
de ser reutilitzada per persones físiques o jurídiques.
Aquesta norma va ser incorporada a l’ordenament jurídic nacional mitjançant l’aprovació de
la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector
públic, amb l’objectiu d’establir una regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la
reutilització dels documents elaborats o custodiats per les Administracions i organismes del
sector públic.
No obstant, des de l’adopció de la citada Directiva fa més de deu anys, i des de l’aprovació
de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, s’han produït importants canvis, tant en el volum de
la informació pública generada, que ha augmentat exponencialment, com en el progrés de
les tecnologies emprades per l’anàlisi, explotació i tractament de dades.
D’altra banda, s’han aprovat normes que incideixen en la interoperabilitat i reutilització de la
informació, com el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema
Nacional de Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
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Així mateix, s’aprova la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, amb l’objectiu d’ampliar i reforçar la transparència en
l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i
establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com
els principis generals de la reutilització de la informació pública.
Per tal de contribuir a assolir aquesta finalitat, el Parlament de Catalunya aprova la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
que obliga els ens públics catalans a la difusió de la informació de què disposen d'una
manera veraç i objectiva, i així garantir que aquesta es difongui d'una manera constant i
actualitzada, i facilitar-ne la consulta amb mitjans informàtics i organitzar-la per àrees de
treball.
La regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la Llei
19/2014. Aquesta regulació entén la transparència com una obligació a càrrec dels ens
públics, que han de facilitar de manera proactiva – és a dir, sense necessitat de demanda
expressa – la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials
respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la
gestió dels recursos públics.
La pròpia Llei 19/2014 incideix molt especialment en la creació d’un Portal de la
Transparència, com a instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania la informació de
forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest Portal es configura com una
plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació
disponible i que conté enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats
que s’hi integren.
Sota aquesta premissa, el 4 de setembre de 2014 la Presidència de la Diputació de
Barcelona va disposar l’inici d’una estratègia corporativa global de transparència, accés a la
informació i bon govern, amb l’objectiu principal de facilitar i garantir l’accés a la informació
de manera clara, estructurada i entenedora (Decret núm. 7461/14).
En aquest Decret s’encomana al coordinador general l’impuls d’una estratègia corporativa
global de transparència, accés a la informació, bon govern i a la posada en marxa del Portal
de la Transparència, mitjançant la col·laboració d’altres direccions de serveis de la
corporació segons l’àmbit de la seva competència.
En aquest marc, es considera necessari definir un protocol de gestió del Portal de la
Transparència.
2.

Objecte

L’objecte del present protocol és:
Identificar les responsabilitats en la gestió i manteniment del Portal de Transparència de
la Diputació de Barcelona.
Assignar els perfils de gestió en l’eina emprada pel Portal per tal de garantir la integritat,
veracitat i actualització de la informació pública.
3.

Abast

El present protocol de gestió és d’abast general i inclou tots els continguts, és a dir, el
conjunt d’informacions i serveis en format digital del Portal de Transparència així com les
seves aplicacions i serveis tecnològics.
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El portal és el primer esglaó per rendir comptes, legitimar l’acció pública i motivar les
persones a participar en l’activitat pública, però només serà possible si la informació difosa
és:
Veraç: Correspon a dades autèntiques que permeten al destinatari crear-se una imatge
real de l’organització, el seu funcionament, la presa de decisions i la gestió dels recursos.
Objectiva: Dades imparcials, fruit de l’activitat i l’exercici de les funcions de l’organització.
Actualitzada: Dades i esdeveniments en dates properes, situats en un context i en un
procés determinats.
Comprensible: Dades processades i organitzades que permeten que el destinatari
assoleixi un coneixement sobre l’organització.
Accessible: Correspon a dades estructurades seguint un disseny senzill intuïtiu i flexible
que s’adapta als destinataris amb diferents capacitats.
Reutilitzable: Correspon a dades en formats digitals, estandarditzats i interoperables que
poden ser emprades pels destinataris per crear noves informacions.
L’estructura de continguts del Portal de Transparència en 5 àmbits, segons l’esquema
d’accessos de la pàgina d’inici i fent indicació expressa dels continguts i serveis mínims
enunciats a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, es mostra a continuació:

El Portal s’estructura en tres nivells de contingut:
Àmbit: Agrupació d’informació pública de la Diputació de Barcelona per àmbits temàtics
que donen resposta als requeriments de contingut de la pròpia Llei de transparència.
Apartat: Concreció dels àmbits temàtics en apartats que agrupen diferents continguts
explicatius sota un mateix paraigües conceptual.
Subapartat: Últim esglaó en l’esquema de continguts explicatius. És una agrupació
pròpia de la Diputació (els subapartats seran responsabilitat d’una gerència o direcció de
serveis, la qual assumirà l’encàrrec de garantir la seva actualització, veracitat i integritat).
A continuació es mostra l’esquema de continguts desglossat per àmbit, apartat i subapartat:
ÀMBITS

APARTATS

President, diputats,
Organització òrgans de govern i
i estructura personal directiu
professional

SUBAPARTAT
Presidenta
Diputats
Personal directiu professional
Òrgans de govern
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ÀMBITS

APARTATS

Estructura i recursos
humans

Sector Públic de la
Diputació
Codi de conducta dels
alts càrrecs
Agenda
Registre de grups
d’interès
Planificació estratègica

Acció de
govern

Actuacions al territori
Gestió de la qualitat
Avaluació i estudis de
satisfacció

ÀMBITS

SUBAPARTAT
Retribucions dels electes i personal eventual
Declaracions de béns i activitats
Estructura i funcions
Convocatòries de selecció i interins temporals
Plantilla i relació de llocs de treball
Retribucions dels empleats públics
Compatibilitats
Acords i convenis del personal funcionari i
laboral
Representació sindical
Preguntes freqüents
Sector Públic de la Diputació
Codi de conducta dels alts càrrecs per al
conjunt dels governs locals de Catalunya
L'agenda d'activitats de la Presidenta i dels
diputats
Registre de grups d’interès
Pla de mandat
Plans transversals
Plans sectorials
Pla “Xarxa de Governs Locals”
Actuacions per als ens locals i les persones
Cartes de serveis
Altres sistemes de gestió de la qualitat
Avaluació de polítiques públiques
Estudis de satisfacció
Seguiment i avaluació del portal

APARTATS

SUBAPARTAT
Pressupost inicial
Execució del pressupost
Liquidació del pressupost
Ordenances fiscals
Informes sobre els terminis de pagament
Informes de fiscalització
Inventari
Relació d'immobles
Relació de vehicles oficials
Ajuts i subvencions planificats

Pressupostos
Gestió
Patrimoni
Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions per als ens locals
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Ajuts i subvencions per a les persones i les
entitats
Control financer i seguiment anual

Actuacions
jurídiques

Ordenances, reglaments
i altres directrius de
rellevància jurídica
Sessions del Ple i de la
Junta de Govern

Preguntes freqüents
Reglaments i ordenances
Directrius, actes, declaracions i
comunicacions de rellevància jurídica
Dictàmens i resolucions administratives i
judicials
Sessions del Ple i de la Junta de Govern
Perfil de contractant
Licitacions
Adjudicacions i formalitzacions
Meses de contractació
Execució dels contractes
Registre de contractes i licitadors
Acords i criteris interpretatius
Dades estadístiques
Preguntes freqüents
Convenis signats per la Diputació de
Barcelona amb altres institucions públiques i
privades

Contractació
Contractació i
convenis

Convenis
4. Distribució de responsabilitats

La Coordinació General és la unitat titular del Portal de Transparència, i encarrega la seva
gestió a la Gerència, mitjançant la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions
Oficials que és la unitat gestora del Portal de Transparència, i vetlla per la seva actualització
funcional i millora contínua.
4.1.

Assignació de responsabilitats generals del Portal de Transparència

Les funcions encarregades són les que s’identifiquen a continuació amb indicació del
nivell organitzatiu que ha d’assumir-les:
-

-

És el responsable funcional de l’eina tecnològica que s’ha emprat
en el Portal.
Defineix l’esquema de continguts i la navegabilitat del Portal.
Identifica les responsabilitats sobre els continguts que s’han de
publicitar activament.
Acompanya a les gerències i direccions de serveis gestores de
subapartats i responsables de contingut en la creació, actualització
i millora dels continguts dels que són responsables.
Gestiona i manté la pàgina d’inici.
Defineix i prioritza els projectes de millora del Portal segons les
directrius de la Coordinació General.
Fa el seguiment de l’actualització i manteniment del Portal en el
seu conjunt.
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-

-

-

-

-

-

És el responsable tecnològic del Portal.
Crea i manté l’entorn i els mecanismes tecnològics per al correcte
funcionament del Portal.
Adapta l’entorn tecnològic del Portal, i garanteix els requeriments
d’accessibilitat i usabilitat legalment establerts.
Promou l’ús de formats reutilitzables per la informació que es difon
en el Portal.
Realitza el manteniment correctiu del Portal i de totes les seves
aplicacions, així com de les actuacions planificades i/o aturades
per causes sobrevingudes.
Implementa i manté la imatge corporativa definida pel Gabinet de
Premsa i Comunicació.
Elabora una instrucció o guia en matèria de protecció de dades en
relació als continguts que s’han de publicitar en el Portal, vetllant
per la seva correcta implantació.
Garanteix la integració dels sistemes d’informació que facilitin
l’actualització i automatització dels continguts del Portal.
Dissenya la imatge corporativa del Portal establint els criteris per a
la comunicació d’informació a través de la mateixa.
Defineix la Guia lingüística de redacció i per a l’elaboració de
continguts vetllant per la seva correcta implantació.
Revisa lingüísticament els continguts del Portal i assessora a les
Direccions i Gerències de Serveis en la matèria.

Defineix i aplica el sistema de seguiment i avaluació del Portal de
la Transparència.

En el cas d’unitats que siguin gestores d’un subapartat, assumiran
davant la SDMCPO les responsabilitats següents:
- Proposa l’abast del subapartat.
- Proposa i manté l’esquema de continguts i elements comuns del
subapartat (menú i contingut de la pàgina principal del subapartat).
- Identifica la unitat/unitats responsables de contingut.
- Defineix la periodicitat de l’actualització dels continguts.
- Elabora i proposa, si escau, una instrucció o circular per a la Gestió
del subapartat específic, amb l’objectiu de vetllar per la homogeneïtat
del subapartat i el seu correcte manteniment.
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En el cas d’unitats que siguin responsables de contingut dins d’un
subapartat, assumiran les següents responsabilitats:
- És responsable del contingut específic a publicitar /difondre dins
del subapartat del Portal de la transparència.
- Assumeix el manteniment de la informació dels continguts seguint
les indicacions de la unitat responsable del subapartat.
- Publica la informació actualitzada per ser de la seva
competència, tot garantint la veracitat, integritat i actualització
dels continguts.
4.2.

Assignació de responsabilitats per subapartat / contingut

D’acord amb l’estructura de continguts del Portal de Transparència, les GS/DS que han
de garantir la integritat, veracitat i actualització dels continguts actuals són les que
s’identifiquen a continuació.
Aquest apartat es configura com de transformació i adaptació permanent per adequar-se
a noves necessitats i elements de millora del propi Portal.

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA
Apartat

Subapartat
Presidenta
Diputats
Personal directiu professional

President,
diputats, òrgans de
Òrgans de Govern
govern i personal
directiu
professional
Retribucions dels electes i
personal eventual

Estructura i
recursos humans

Unitats gestores
de subapartat
Servei de Relació
amb els Mitjans,
Publicitat,
Comunicació
Interna, Web i
Xarxes Socials

Direcció de Serveis
de Secretaria

Declaracions de béns i
activitats

Direcció de Serveis
de Secretaria

Estructura i funcions
Convocatòries de selecció i
interins temporals
Plantilla i relació de llocs de
treball
Retribucions dels empleats
públics
Compatibilitats
Acords i convenis del personal
funcionari i laboral
Representació sindical

Direcció de Serveis
de Recursos
Humans
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Unitats
responsables
de contingut
Servei de
Relació amb els
Mitjans,
Publicitat,
Comunicació
Interna, Web i
Xarxes Socials
Direcció de
Serveis de
Secretaria
Direcció de
Serveis de
Recursos
Humans
Direcció de
Serveis de
Secretaria

Direcció de
Serveis de
Recursos
Humans
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ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA
Preguntes freqüents
Sector Públic de la
Sector Públic de la Diputació
Diputació
Codi de conducta
dels alts càrrecs

Codi de conducta dels alts
càrrecs

Agenda

Agenda

Registre de grups
d’interès

Registre de grups d’interès

Direcció de
Serveis de
Secretaria
Direcció de
Direcció de Serveis Serveis de
de Suport a la
Suport a la
Coordinació General Coordinació
General
Direccions i
Servei de Relació
gerències de
amb els Mitjans,
serveis (personal
Publicitat,
de suport a
Comunicació
l’equip polític
Interna, Web i
amb
Xarxes Socials
responsabilitats
de govern)
Direcció de
Direcció de Serveis Serveis de
de Suport a la
Suport a la
Coordinació General Coordinació
General
Direcció de Serveis
de Secretaria

ACCIÓ DE GOVERN
Apartat

Subapartat
Pla de mandat

Planificació
estratègica

Plans transversals
Plans sectorials

Actuacions al
territori

Pla “Xarxa de Governs Locals”

Actuacions per als ens locals i
les persones
Cartes de serveis
Gestió de la
Altres sistemes de gestió de la
qualitat
qualitat
Avaluació de polítiques
Avaluació i estudis públiques
Estudis de satisfacció
de satisfacció
Seguiment i avaluació del portal
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Unitats gestores
de subapartat

Unitats
responsables
de contingut
Gabinet de
Presidència
Servei de
Planificació i
Direccions i
Avaluació
gerències de
Serveis
Direcció de
Direcció de Serveis
Serveis de
de Cooperació Local
Cooperació Local
Subdirecció de
Direccions i
Modernització
gerències de
Corporativa i
Serveis
Publicacions Oficials
Servei de
Planificació i
Avaluació

Direccions i
gerències de
Serveis
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GESTIÓ
Apartat

Subapartat

Servei de
Programació

Pressupost inicial
Execució del pressupost
Pressupostos

Liquidació del pressupost

Ordenances fiscals
Informes sobre els terminis de
pagament
Informes de fiscalització
Patrimoni

Inventari
Relació d'immobles
Relació de vehicles oficials

Ajuts i
subvencions

Unitats gestores
de subapartat

Servei de
Programació /
Direcció de Serveis
Fiscals i
Coordinació
Direcció de Serveis
Fiscals i
Coordinació

Unitats
responsables
de contingut
Direcció de
Serveis de
Planificació
Econòmica
Direcció de
Serveis de
Planificació
Econòmica /
Direcció de
Serveis Fiscals i
Coordinació
Direcció de
Serveis Fiscals i
Coordinació

Direcció de
Oficina de Patrimoni Serveis de
i Gestió Immobiliària Planificació
Econòmica

Ajuts i subvencions planificats
Ajuts i subvencions per als ens
locals
Ajuts i subvencions per a les
persones i les entitats
Control financer i seguiment
anual

Direcció de Serveis
Fiscals i
Coordinació

Direcció de
Serveis Fiscals i
Coordinació

Preguntes freqüents

Direcció de Serveis
Fiscals i
Coordinació /
Direcció de Serveis
de Cooperació Local

Direcció de
Serveis Fiscals i
Coordinació /
Direcció de
Serveis de
Cooperació Local

ACTUACIONS JURÍDIQUES
Apartat
Ordenances,
reglaments i
altres directrius
de rellevància
jurídica

Subapartat
Reglaments i ordenances
Directrius, actes, declaracions i
comunicacions de rellevància
jurídica
Dictàmens i resolucions
administratives i judicials

Unitats gestores
de subapartat

-Direcció de
-Direcció de Serveis
Serveis de
de Secretaria
Secretaria
-Direcció de Serveis
-Direcció de
Jurídics
Serveis Jurídics

Sessions del Ple i
Sessions del Ple i de la Junta de Direcció de Serveis
de la Junta de
Govern
de Secretaria
Govern
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Direcció de
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Secretaria
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CONTRACTACIÓ I CONVENIS
Apartat

Subapartat

Unitats gestores
de subapartat

Perfil de contractant
Licitacions
Adjudicacions i formalitzacions
Meses de contractació
Contractació

Execució dels contractes
Registre de contractes i
licitadors
Acords i criteris interpretatius
Dades estadístiques

Servei de
Contractació

Preguntes freqüents
Convenis

Convenis i encomandes de
gestió

Direcció de Serveis
de Secretaria

Unitats
responsables de
contingut
- Direccions i
gerències de
serveis /
- Servei Jurídic
Administratiu
de l’Àrea de
Territori i
Sostenibilitat /
- Servei de
Contractació
Direccions i
gerències de
serveis

5. Gestió de continguts: rols a l’eina tecnològica
L’eina tecnològica que dóna resposta al Portal de Transparència és un gestor de continguts,
en el qual s’han programat els següents rols o perfils:
1) Súper administrador del Portal: el rol de súper administrador del portal recau en la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC).
- Accés tècnic intern de l’eina tecnològica.
- Programa, modifica i actualitza l’eina tecnològica, segons indicacions del responsable
funcional del Portal.
2) Administrador del Portal: el rol d’administrador del portal recau en la Subdirecció de
Modernització Corporativa i Publicacions Oficials (SDMCPO) i té els següents permisos a
l’eina tecnològica del Portal:
- Edita, modifica i actualitza la pàgina d’inici del Portal: les notícies, la informació
descriptiva dels blocs d’informació, infografies i recursos de l’espai central.
- Edita, modifica i actualitza l’avís legal d’acord amb les indicacions de la Responsable
de Protecció de dades i els continguts estàtics del peu de pàgina.
- Administra l’esquema de continguts de la globalitat del Portal.
- Administra els permisos dels usuaris del Portal.
- Gestiona les diferents taxonomies del Portal (paraules clau, denominacions de les
unitats, entre d’altres).
- Inclou tots els permisos d’editor de subapartat i editor de contingut i la gestió
d’usuaris.
- Participa en la dinamització de la Comunitat Punt Web / Portal de Transparència de la
DSTSC.
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3) Editor del Subapartat: el rol d’editor del subapartat recau en les unitats identificades com
a gestores del subapartat, i aquestes unitats tenen els següents permisos a l’eina
tecnològica del Portal:
- Edita, modifica i actualitza el menú del subapartat.
- Vetlla per l’actualització dels continguts inclosos en el subapartat.
- Inclou els permisos d’editor de continguts.
4) Editor de Contingut: el rol d’editor de contingut recau en aquelles unitats que incorporen
la informació a l’eina tecnològica. Aquestes unitats tenen els següents permisos a l’eina
tecnològica del Portal:
- Edita, modifica i actualitza els continguts específics dins d’un subapartat.
- Classifica temàticament els continguts.
- Identifica les cinc paraules clau de cadascun dels continguts.

6.

Gestió de les aplicacions i serveis tecnològics

La responsabilitat sobre les aplicacions i serveis tecnològics del Portal de Transparència
correspon a la DSTSC. Aquesta assumeix la supervisió i el manteniment de l’eina
tecnològica emprada en el Portal per garantir l’accessibilitat i la usabilitat d’acord amb les
normes establertes al respecte i les directrius de la Coordinació General.
La DSTSC realitzarà un manteniment correctiu de les aplicacions incloses dins del Portal de
Transparència de la Diputació de Barcelona, així com formalitzarà un procediment per
actuacions planificades i/o aturades del servei per causes sobrevingudes.”

Segon.- DISPOSAR que la Coordinació General és la unitat titular del Portal de
Transparència, i encarregar la seva gestió a la Gerència mitjançant la Subdirecció de
Modernització Corporativa i Publicacions Oficials.
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Tercer.- ENCOMANAR a la Coordinació General, mitjançant la Direcció de Serveis de
Suport a la Coordinació General, la difusió del Protocol de gestió del Portal de
Transparència a les gerències i direccions.
Quart.- CORRESPON a la presidenta de la corporació dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords.
Cinquè.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest protocol el mateix dia de la seva
aprovació.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, sobre el tema de transparència i accés a la
informació farem una intervenció després a l’apartat de precs i preguntes però, en tot
cas, aquest portal de transparència respon a la Llei 19/2014 que, com bé diu el seu
títol, és de transparència, accés a la informació i bon govern. El concepte de
transparència és un concepte molt maco que ens recorda una mica aquest concepte
de liquidessa o liquiditat del senyor Baumann, però li donem un caràcter i una major
importància al d’accés a la informació i, en tot cas, dintre dels punts que apareixen en
aquesta Junta de Govern, sí que és cert que hi ha dictàmens o resolucions que tenen
un caràcter més tècnic però n’hi ha d’altres, entenem que aquest és un, que tenen un
caràcter més polític i que, en tot cas, podia haver estat bé tenir una reunió prèvia
simplement per copsar el què de la qüestió. Sabem que, en el seu moment, hi va
haver una reunió per presentar el Portal de Transparència però, en el moment que es
vol aprovar i engegar aquest protocol, entenem que no hagués estat gens malament.
A continuació intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Una
mica en la línia que comentava ara el diputat Duran i, també, perquè em consta que, el
Grup Entesa, els han fet arribar una reflexió sobre aquest punt. Entenem que l’espai
on es pot parlar també sobre aquetes qüestions quan parlem aquí d’aquest
mecanisme d’activació del Portal de Transparència és precisament aquesta taula que
s’ha constituït i que s’ha reunit una vegada, que és la Comissió de Transparència.
Com a Grup hem fet una primera anàlisi del Protocol de Gestió que s’adjunta i tenim
uns suggeriments concrets que, si més no, els farem arribar quan es convoqui aquesta
propera Comissió de Transparència. Compartim amb vostès l’anàlisi i l’estructura de
les cinc àrees diferents detallades pel que fa als continguts del Portal de
Transparència però sí que fem alguna proposta d’explicitar millor per facilitar
precisament l’accés a les dades i no donar-les simplement sinó, també, orientar i
facilitar la cerca i la utilització de les dades a les persones que consulten la web i a la
ciutadania en general, de poder explicitar-les en diferents columnes. Per exemple, en
el punt 4.2 hi ha quatre columnes d’informació que apareixen i els faríem la proposta
de poder afegir-ne dues o tres més, especificant la tipologia del document que
s’adjunta, que és important, d’una banda; d’una altra banda també, el nivell o la
periodicitat de les actualitzacions d’aquests documents, i també la sèrie lògica, la sèrie
històrica que aquests documents segueixen, per exemple quan parlem de temes de
pressupost, financers, etc. També els hi fèiem aquesta reflexió: més enllà de penjar les
dades en tancat, hauríem d’avançar per penjar les dades en format obert, consultable,
modificable i treballable per a les persones que accedeixen al Portal. Més enllà d’aquí,
per fer algunes recerques concretes, jo mateixa les he fet, no les he pogut fer totes, he
trobat dades en obert en el Portal de dades obertes però aquestes dades no estan
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enllaçades al Portal de Transparència. Això és una qüestió de metodologia, d’anar
revisant i de garantir que totes les dades estiguin al Portal.
Tot seguit intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument perquè,
potser, el senyor Garcia Cañizares, tant en la seva condició de diputat responsable
com en la de portaveu, els podria donar més detalls i, és cert, vaig parlar amb el
senyor Funes respecte d’aquestes peticions. Estem oberts completament a fer-ho i,
sincerament, ens va semblar que la magnitud del punt que avui portàvem no ho
justificava. Crec que aquí hem de distingir dues coses: la voluntat política del Govern
de la Diputació és total i absoluta no només amb la Llei de transparència sinó amb la
pròpia transparència com a concepte i, per tant, aquí ens trobaran; una altra cosa són
les especificitats o les peticions tècniques que ens demanaven vostès, que entenc que
tenen un procés amb els responsables tècnics. Lògicament, també estem oberts a
parlar-ne però, vaja, crec que estem en la línia del compliment no només de la part
que ens pertoca de la Llei de transparència sinó de la voluntat política de ser un
Govern absolutament transparent aquí. Estic segur que ens hi trobarem.
Servei de Contractació
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, mitjançant
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert i més d’un
criteri d’adjudicació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
“El Servei de Suport de Programes Socials ha promogut l’expedient de contractació
relatiu a La prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la
província de Barcelona menors de 300.000 habitants, amb un pressupost màxim,
formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat biennal de trentaquatre milions cinc-cents vuitanta-cinc mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb vuit
cèntims (34.585.958,08 €), IVA exclòs, dels quals, 18.330.557,79 € aniran a càrrec
dels ens locals de la província de Barcelona que participin en el Servei Local de
Teleassistència, i els 16.255.400,29 € restants aniran a càrrec de la Diputació de
Barcelona.
L’IVA que correspon aplicar és del 4 %, d’acord amb el que disposa l’artícle 91 apartat
Dos, 2.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i
ascendeix a la quantitat d’un milió tres-cents vuitanta-tres mil quatre-cents trenta-vuit
euros amb trenta-dos cèntims (1.383.438,32 €).
El preu unitari màxim de licitació per a cada tipus de servei de teleassistència i el seu
percentatge d’implantació estimat s’estableixen de la següent manera:
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Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Total import
preu
unitari
màxim
(IVA inclòs)

% implantació
prevista

0,81 €

21,00 €

85%

10,10 €

0,40 €

10,50 €

12%

4,04 €

0,16 €

4,20 €

3%

Import preu
unitari màxim
(IVA exclòs)

Import
(4%)

20,19 €

IVA

Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència es troben
descrites en la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris
màxims definits com a tipus de licitació, i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant
partida independent.
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat basant-se en
les estimacions dels serveis a prestar durant l’execució del contracte i no suposa una
obligació de despesa per part de la Diputació de Barcelona i els ens locals, atès que
aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant la
vigència del contracte.
Any (a 31 de desembre)
Evolució prevista del nombre de
persones usuàries actives en el servei

2017

2018

77.500

85.000

Aquesta contractació es fonamenta en les bases per a la gestió i el desenvolupament
del programa “Servei Local de Teleassistència per als anys 2017-2018”, aprovades per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 31 de març de
2016.
El Servei Local de Teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que
proporciona suport personal per continuar vivint amb seguretat en l’entorn habitual a
persones que poden estar en risc per factors d’edat, de solitud, fragilitat o
dependència.
El Servei de Suport de Programes Socials ha redactat la Memòria i el Plec de
prescripcions tècniques i el Servei de Contractació el Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació de referència.
Segons es desprèn de la Memòria, queda justificada la necessitat d’acudir a aquesta
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, la no divisió en lots del
contracte, el procediment i els criteris de valoració seleccionats.
Atès que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert, regulació harmonitzada d’acord amb l’article 4 d) de la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i
l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut del que
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estableixen els articles 150 i 157 a 161 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Atès que és procedent l'aprovació del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
Atès que s’ha d’autoritzar la despesa que correspon a la Diputació de Barcelona de
16.905.616,31 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2017
2018

Import
8.045.966,76 €
8.859.649,55 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

L’article 110.2 del TRLCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o diverses anualitats, s’hagi
d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió l’autorització de la
despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de
sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
La despesa dels 19.063.780,09 €, IVA inclòs, restants, anirà a càrrec dels Ens locals
de la província de Barcelona participants en el Servei Local de Teleassistència, que
hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les
despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.
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 a i 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.- APROVAR l'expedient de contractació, promogut pel Servei de Suport de
Programes Socials relatiu a La prestació del Servei Local de Teleassistència per
als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, amb un
pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat
biennal de trenta-quatre milions cinc-cents vuitanta-cinc mil nou-cents cinquanta-vuit
euros amb vuit cèntims (34.585.958,08 €), IVA exclòs, dels quals, 18.330.557,79 €
aniran a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona que participin en el Servei
Local de Teleassistència, i els 16.255.400,29 € restants aniran a càrrec de la Diputació
de Barcelona.
L’IVA que correspon aplicar és del 4 %, d’acord amb el que disposa l’artícle 91 apartat
Dos, 2.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i
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ascendeix a la quantitat d’un milió tres-cents vuitanta-tres mil quatre-cents trenta-vuit
euros amb trenta-dos cèntims (1.383.438,32 €).
El preu unitari màxim de licitació per a cada tipus de servei de teleassistència i el seu
percentatge d’implantació estimat s’estableixen de la següent manera:
Import preu
unitari màxim
(IVA exclòs)

Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Import
(4%)

IVA

Total
import
preu
unitari
màxim
(IVA inclòs)

% implantació
prevista

20,19 €

0,81 €

21,00 €

85%

10,10 €

0,40 €

10,50 €

12%

4,04 €

0,16 €

4,20 €

3%

Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert, regulació harmonitzada i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un únic
criteri de valoració, de conformitat amb el que disposen els articles 150 i 157 a 161 del
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa que correspon a la Diputació de Barcelona, de
16.905.616,31 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2017
2018

Import
8.045.966,76 €
8.859.649,55 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec dels ens locals de
la província de Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió al programa esmentat a la
clàusula 1.1 del present plec.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA PER ALS MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA MENORS DE 300.000 HABITANTS
Expedient núm.: 2016/0000879
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)
1.12)
1.13)
1.14)
1.15)
1.16)
1.17)
1.18)
1.19)

Definició de l'objecte del contracte.
Necessitat i idoneïtat del contracte.
Pressupost de licitació.
Aplicacions pressupostàries.
Durada del contracte i possibles pròrrogues.
Valor estimat.
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
Import màxim de les despeses de publicitat.
Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments.
Criteris d’adjudicació.
Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
Termini per a l’adjudicació.
Variants.
Proposicions anormals o desproporcionades.
Garantia provisional.
Garantia definitiva.
Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari.
Formalització del contracte.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)
2.9)
2.10)
2.11)
2.12)
2.13)
2.14)
2.15)
2.16)
2.17)
2.18)
2.19)
2.20)
2.21)
2.22)
2.23)
2.24)
2.25)

Drets i obligacions de les parts.
Condicions especials d’execució.
Modificació del contracte.
Règim de pagament.
Revisió de preus.
Causes de resolució.
Penalitats.
Termini de recepció de les prestacions del contracte.
Termini de garantia del contracte.
Cessió.
Subcontractació.
Confidencialitat de la informació.
Règim jurídic de la contractació.
Domicili a efectes de notificacions.
Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
Assegurances.
Lloc de prestació / lliurament dels treballs.
Responsable del contracte.
Protecció de dades de caràcter personal.
Sistema de determinació del preu del contracte.
Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte.
Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat en
la prestació del servei.
Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.
Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
Propietat dels treballs.
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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 pel Servei de Suport de Programes
Socials del contracte de serveis consistent en la prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants.
Aquesta contractació es fonamenta en les bases per a la gestió i el desenvolupament del
programa “Servei Local de Teleassistència per als anys 2017-2018”, aprovades per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 31 de març de 2016.
El Servei Local de Teleassistència és un recurs social d’atenció domiciliària que proporciona
suport personal per continuar vivint amb seguretat en l’entorn habitual a persones que
poden estar en risc per factors d’edat, de solitud, fragilitat o dependència.
El codi CPV que correspon és el següent: 85320000-8 (serveis socials)
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació, i la no divisió en lots del contracte
estan acreditats en la Memòria d’aquest expedient.
1.3) Pressupost de licitació
El Servei Local de teleassistència serà finançat mitjançant la cooperació institucional entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals de la província menors de 300.000 habitants.
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris,
es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de trenta-quatre milions cinc-cents vuitanta-cinc mil
nou-cents cinquanta-vuit euros amb vuit cèntims (34.585.958,08 €), IVA exclòs, dels quals,
18.330.557,79 € aniran a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona que participin
en el Servei Local de Teleassistència, i els 16.255.400,29 € restants aniran a càrrec de la
Diputació de Barcelona.
L’IVA que correspon aplicar és del 4 %, d’acord amb el que disposa l’article 91 apartat Dos,
2.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i ascendeix a la
quantitat d’un milió tres-cents vuitanta-tres mil quatre-cents trenta-vuit euros amb trenta-dos
cèntims (1.383.438,32 €).
El preu unitari màxim de licitació per a cada tipus de servei de teleassistència i el seu
percentatge d’implantació estimat s’estableixen de la següent manera:

Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Import preu
unitari
màxim
(IVA exclòs)

Import
(4%)

IVA

Total
import
preu
unitari
màxim
(IVA inclòs)

%
implantació
prevista

20,19 €

0,81 €

21,00 €

85%

10,10 €

0,40 €

10,50 €

12%

4,04 €

0,16 €

4,20 €

3%
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Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència es troben descrites en
la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris
màxims definits com a tipus de licitació, i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida
independent.
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat basant-se en les
estimacions dels serveis a prestar durant l’execució del contracte i no suposa una obligació
de despesa per part de la Diputació de Barcelona i els ens locals, atès que aquesta es
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant la vigència del contracte.
Any (a 31 de desembre)
Evolució prevista del nombre
de persones usuàries actives
en el servei

2017

2018

77.500

85.000

El pressupost comprèn la totalitat de l’objecte del contracte. El preu consignat a cada servei
del programa és indiscutible, no s’admet cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos en la clàusula 66 del Plec de Clàusules Administratives
Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant PCAG), així com tots els conceptes
previstos al Plec de prescripcions tècniques d’aquest expedient de contractació.
1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa de 16.905.616,31 €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, que finançarà
la Diputació de Barcelona, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Exercici
2017
2018

Import
8.045.966,76 €
8.859.649,55 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

La despesa dels 19.063.780,09 €, IVA inclòs, restants, anirà a càrrec dels Ens locals de la
província de Barcelona participants en el Servei Local de Teleassistència, que hauran de
consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les despeses derivades
del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada
i suficient en els corresponents pressupostos.
En el moment d’adjudicar aquesta contractació es podrà alliberar la diferència d’import
respecte el pressupost de licitació quan els preus unitaris ofertats estiguin per sota dels
fixats com a tipus màxim de licitació.
Si la demanda de serveis és superior a la prevista, en execució del contracte es podrà
ampliar la despesa per tal d’assumir noves necessitats fins al límit del pressupost màxim
inicialment aprovat i sempre que en la fase d’adjudicació l’import disposat hagi estat inferior
a l’aprovat inicialment, sense que això suposi una modificació del contracte
En cas que aquestes necessitats superin el límit del pressupost màxim inicialment aprovat,
caldrà estar subjecte al que disposa la clàusula 2.3) d’aquests plecs que regula la
modificació del contracte.
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1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos (2) anys a comptar de l’inici de la
prestació del servei, prevista per a l’1 de gener de 2017.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g)
del TRLCSP.
El contracte serà prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
En cas que l’empresa contractista no tingui la voluntat de prorrogar el contracte, ho haurà de
comunicar a l’òrgan de contractació de la Diputació de Barcelona amb un mínim de 12
mesos d’antelació respecte la data de finalització.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa 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 vuitanta-tres milions sis mil dos-cents
noranta-nou euros amb quaranta cèntims (83.006.299,40 €), IVA exclòs.
Aquest import es desglossa de la manera següent:
Vigència
inicial:
Pròrroga:
Modificació:
Modificació:

2017-2018

34.585.958,08 €

2019-2020
De la vigència inicial en els termes de la clàusula 2.3
De la pròrroga en els termes de la clàusula 2.3
Valor estimat

34.585.958,08 €
6.917.191,62 €
6.917.191,62 €
83.006.299,40 €

Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran sense IVA, llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació
harmonitzada, d’acord amb l’art. 4 d) de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, es durà a terme mitjançant procediment obert i
adjudicació per 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 €.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà, dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55, 5a planta,
08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47, de
dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores, i pot ser també enviada per correu. En
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aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 hores a l’Oficina de
Correus i dins del termini màxim establert en l’anunci corresponent, i se n’haurà d’anunciar
la tramesa mitjançant 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 (10) dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, degudament signada, en tres sobres, dins dels quals s’inclourà la
documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de (consignar
objecte del contracte i lots, si escau) .........., presentada per .........." i haurà de contenir
la documentació següent, atès que d’acord amb el Reglament d’Execució (UE) 2016/7 de la
Comissió, de 5 de gener de 2016, no s’ha aprovat cap normativa estatal que obligui a
utilitzar el DEUC (Document Únic Europeu de Contractació) pels contractes contemplats en
el Annex XIV de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014 :
1) Dades identificatives de l’empresa d’acord amb el model següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Denominació de l’empresa: ..........
NIF: ..........
Adreça postal: ..........
Nom i cognoms de l’interlocutor: ..........
Telèfon: ..........
Fax: ..........
Adreça electrònica: ..........
Indicació dels lots a què es presenta (quan s’hagi configurat per lots): ..........
Perfil d’empresa:
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Característiques
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).”
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2) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... 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 .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., opta
a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .......... 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.
• 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.
SÍ

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/ materials descrits en la dita clàusula.
• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18 del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell).”
3) Altres declaracions (únicament quan sigui procedent):
• 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 componen.
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• 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.
• 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 en què els
consigni.
• 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.
• En el supòsit que es tracti d’una empresa de 50 o més treballadors el licitador haurà
de presentar una declaració de què la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret
363/2005, de 8 d’abril.
• En el supòsit que es tracti d’una empresa amb més de 250 treballadors el licitador
haurà de presentar una declaració de què l’empresa disposa d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.
4) Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que
disposa la clàusula 1.16 del present Plec (en cas de ser exigida).
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
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) .........., 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.
-ADVERTIMENTLa documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3, relatiu a la proposició
econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica relativa al/s criteri/s avaluable/s de forma
automàtica per a la contractació de (consignar objecte del contracte i lots, si escau)
.........., presentada per .........." i haurà de contenir la documentació següent:
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• Proposició econòmica, d’acord amb el model següent:
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l'empresa
.........., CIF núm. ............, domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. ...........,
adreça electrònica: . ..........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots si escau) .........., es compromet
a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de
clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, amb el/s preu/s unitari/s
següent/s:

Serveis

Prestació mensual
del servei a un
usuari tipus A
Prestació mensual
del servei a un
usuari tipus B
Prestació mensual
del servei a un
usuari tipus C

Preu
unitari
màxim
(IVA
exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu
Tipus
Import
unitari
%
IVA
ofert
IVA
(IVA
exclòs)

Total
preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

20,19 €
10,10 €
4,04 €

(Lloc, data, signatura i segell).”
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec
i en els termes que es detallin en el requeriment.
-

Disposar de la solvència següent:

o Solvència econòmica i financera:
-

Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.

Mínim: Per un import mínim de 15.000.000,00 € en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
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o Solvència professional o tècnica:
-

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys de prestació
del servei de teleassistència que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o
privat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.

Mínim: En aquesta relació ha de constar treballs/serveis de característiques similars a
l’objecte del contracte, per un import mínim de 10.000.000,00 € en algun dels cinc (5)
exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.

-

L’empresa licitadora haurà d’estar en possessió d’algun dels següents documents:

-

Certificat en vigor d’un sistema de gestió de qualitat sota els criteris de la norma
UNE-EN ISO 9001:2008 i en particular de la Norma específica de Servicios para la
promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de teleasistencia
158401:2007.

-

Certificat en vigor equivalent a l’anterior, expedit per una entitat acreditada per
l’ENAC.

-

Documentació acreditativa que té implantat un sistema de gestió de la qualitat que
compleix els mínims exigits a la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars corresponent als Estàndards de Qualitat.

o Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència
econòmica i la tècnica
No és procedent presentar la classificació com a mitjà alternatiu, atès que l’objecte del
contracte no està inclòs en cap grup o subgrup de classificació detallats en el Annex II del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
1.11) Criteris d’adjudicació
D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP el procediment d’adjudicació es
realitzarà en les següents fases:
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor amb una ponderació màxima de 40
punts.
Per passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 20
punts.

56

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fase 2: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica amb una ponderació màxima
de 60 punts.
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’aquests:
Criteris que depenen d’un judici de valor (40%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: Model de servei d’atenció centrat en la persona: ............................... fins a 25 punts
Es valorarà la proposta d’un model d’atenció personalitzada que adapti les diferents
prestacions del Servei Local de Teleassistència a la tipologia de població atesa al servei en
funció de les seves necessitats específiques. Especialment, s’haurà d’incloure una
descripció detallada dels procediments necessaris per implementar aquest model amb
protocols específics que individualitzin el seguiment de les persones usuàries – telefònic i/o
presencial -, les accions de caire preventiu o el reforç d’aspectes com la seguretat
mitjançant la tecnologia complementària adequada, en funció de la tipologia de persones
usuàries i la categorització de necessitats que es proposi.
Serà necessari realitzar una descripció detallada de la metodologia emprada per posar en
marxa aquests nivells de suport personalitzats, dels recursos materials i humans, dels
dispositius i/o recursos necessaris i de la participació dels ens locals en aquest model.
Criteri 2: Mecanismes de coordinació i d’atenció a emergències en el territori:
.................................................................................................................. fins a 10 punts
Es valorarà la proposta de millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis
socials municipals especialment aquells relacionats amb l’organització dels equips de treball
destinats a intervenir al territori i amb els sistemes d’informació per a la coordinació amb els
ens locals.
Així mateix, caldrà concretar un pla operatiu al territori de l’atenció a emergències per part
de les Unitats Mòbils. Caldrà detallar una proposta de metodologia de treball en l’àmbit de la
intervenció domiciliària amb procediments, circuïts i protocols i dels mitjans tècnics i
tecnològics que es posaran a disposició dels professionals. Així mateix, es valorarà la
millora pel que respecta al seguiment i coordinació per part dels Ens locals i la Diputació de
Barcelona de les intervencions d’aquest recurs d’atenció al territori.
Criteri 3: Recursos de teleassistència de participació de les famílies i/o entorn i la persona
usuària en el servei: ............................................................................................ fins a 5 punts
Es valorarà l’aportació de solucions i/o programes que proposin mecanismes de participació
de les famílies i/o del entorn, així com de la persona usuària en el Servei Local de
Teleassistència. S’haurà d’incloure la metodologia o circuits per integrar-los al funcionament
de la plataforma, la descripció de les solucions o programes proposats així com dels
recursos humans necessaris per gestionar-los.
Criteris avaluables de forma automàtica (60%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)
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Criteri 4: Preu de licitació: ............................................................................... fins a 60 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació a l’oferta
més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
- Oferta del licitador:
- Es multiplicarà el preu ofert pel licitador per cada un dels serveis de teleassistència, IVA exclòs
(A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació (B) i, posteriorment, es farà el
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es considerarà l’oferta del licitador
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Preu de licitació:
- Es multiplicarà el preu màxim de licitació per cada un dels serveis de teleassistència, IVA exclòs
(A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació i, posteriorment, es farà el sumatori
de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es considerarà el preu de licitació .
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
* Factors de ponderació:
a)
b)
c)

Prestació mensual del servei a un usuari tipus A: 0,85
Prestació mensual del servei a un usuari tipus B: 0,12
Prestació mensual del servei a un usuari tipus C: 0,03

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 del
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 següent:
- Tindran preferència les proposicions presentades per aquelles empreses que en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin a la seva plantilla el major percentatge
de treballadors amb discapacitat que tinguin contracte indefinit, sempre que sigui superior al
2%.
- Si l’empat persisteix s’aplicarà el previst a la clàusula 12 del Plec de Clàusules
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de tres mesos a comptar de la data d’obertura de
les ofertes rebudes.
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1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
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 del TRLCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 96.1 del TRLCSP.
La garantia definitiva no podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn.
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 deu (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 (en cas de ser exigida en la clàusula 1.17)
o sol·licitud de retenció en el preu, si escau.

-

Presentar els documents següents:
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 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 qual 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 registre adient quan la inscripció
esmentada 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 registre oficial corresponent.
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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 en 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
de Barcelona per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits
següents:
-

En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per
obtenir de forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable en
què consti que està exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la
matrícula de l’impost.

-

En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de
presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per obtenir de
forma directa la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present exercici o
de l’exercici anterior en el cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i
3) una declaració responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de
l’impost.

d) 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 que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.
e) 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 en el 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 que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la
diligència no han experimentat cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats en l’article 151 del TRLCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
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En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels quinze (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 cinc (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, els següents:
•

•

•

•

•

•

•

En cas de resultar adjudicatària del present contracte una empresa diferent a la que
actualment està prestant el servei de teleassistències, el nou contractista està obligat
a col·laborar amb l’empresa sortint en el període transitori que es detalla a la clàusula
5.1.1. a) del Plec de Prescripcions Tècniques relativa al procés de transferència
d’informació. Aquest període s’estableix per tal de garantir la continuïtat del servei
amb el menor perjudici per a l’atenció dels usuaris.
De la mateixa manera, en el supòsit de que a la finalització del termini de vigència
inicial d’aquest contracte, o de les seves pròrrogues, resultés adjudicatària del servei
una nova empresa/entitat, el contractista també restarà obligat a complir amb un
període transitori d’un màxim de quatre mesos i que es detalla a la clàusula 5.1.1. b)
del Plec de Prescripcions Tècniques relativa al procés de transferència d’informació.
El contractista sortint facturarà pel serveis que continuï prestant durant aquest període
transitori, d’acord amb els preus d’adjudicació d’aquest contracte.
Si, finalitzat el termini de vigència inicial o les possibles pròrrogues, no s’hagués
formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar prestant l’objecte del
contracte, amb les mateixes condicions, fins a la nova contractació, d’acord amb
l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
En cas que l’empresa contractista no tingui la voluntat de prorrogar el contracte, ho
haurà de comunicar a l’òrgan de contractació de la Diputació de Barcelona amb un
mínim de 12 mesos d’antelació respecte la data de finalització. En cas de no fer-ho
així, serà d’aplicació l’obligació anterior.
El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions
legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
El contractista serà responsable d’obtenir les cessions, permisos i autoritzacions
legals dels equips tècnics que siguin necessàries, així com el pagament dels drets i
indemnitzacions pels esmentats conceptes. També correran al seu càrrec les
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reclamacions relatives a la propietat industrial i comercial dels materials,
procediments i equips utilitzats.
•

El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els següents mitjans
personals
Un/a responsable o director/a del Servei de Teleassistència, que haurà de posseir
una titulació acadèmica universitària i/o acreditar experiència de tres anys en la
gestió directiva d’un servei de característiques similars a l’objecte del contracte.
Un equip de supervisor/es dels professionals dels nivells operatius
(coordinadors/es, oficials de teleassistència i/o unitat mòbil i teleoperadors/es), que
hauran de posseir titulació acadèmica universitària, preferentment en l’àmbit social
i/o experiència en direcció i gestió d’equips de treball, preferentment a l’àmbit
sociosanitari, d‘almenys un any.
1 coordinador/a de zona per cada 750 usuaris tipus A que hauran de posseir
titulació acadèmica universitària de l’àmbit social o sociosanitari i experiència d’un
any en coordinació d’equips, gestió de programes d’emergència i coneixement de
mitjans tecnològics. Donat que l’àrea geogràfica on es presta el servei és la
província de Barcelona, hauran de poder comunicar-se perfectament en llengua
catalana, a més de castellana.
Un/a responsable del centre d’atenció, que haurà de posseir titulació universitària
i/o experiència d’un any en un lloc de similars característiques, experiència en la
coordinació d’equips de persones, gestió de programes d’emergència social i/o
sanitària i, coneixement de mitjans tecnològics.
Un equip de teleoperadors/es en condicions d’hores i presencia mínima en nombre
especificats al Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte. Donat que
l’àrea geogràfica on es presta el servei és la província de Barcelona, hauran de
poder comunicar-se perfectament en llengua catalana, a més de castellana.
Un equip d’oficials d’Unitat Mòbil i/o oficials de teleassistència. Hauran d’estar en
possessió del carnet de conduir B en vigor. Aquest personal haurà de tenir
formació acadèmica o professional i/o experiència en lloc similar d’almenys sis
mesos. Donat que l’àrea geogràfica on es presta el servei és la província de
Barcelona, hauran de poder comunicar-se perfectament en llengua catalana, a
més de castellana.

Les tasques a desenvolupar per tots aquests professionals es troben descrites al punt
5.2.2 del Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte.
• El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i
de transparència i, en particular, s’obliga a:
Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que , en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) del
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.7 del present plec:
A.- Amb l’objectiu de complir amb l’obligació que tenen les administracions públiques de
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social afavorint, sempre que sigui possible, l’ocupabilitat i
la integració al mercat de treball de persones amb especials dificultats d’inserció laboral en
els encàrrecs externs de gestió, s’exigirà al contractista que almenys un 10% de les noves
contractacions de personal dels perfils de teleoperadors/es i de personal d’administració que
l’empresa contractada hagi de realitzar per executar el contracte, hauran d’efectuar-se
necessàriament amb persones que pertanyin a col·lectius en risc d’exclusió social.
Es considerarà que les persones contractades pertanyen a aquestes col·lectius si el seu
contracte laboral amb l’empresa es pot beneficiar d’una bonificació o reducció de la quota
empresarial en els termes que estableix la normativa, en especial la “Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo”, la “Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral” o la “Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo”,
que es troben recollides al quadre resum “Bonificaciones/Reducciones a la contratación
laboral” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponible al lloc web
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificacione
s_reducciones.pdf
A efectes de comprovació, es requerirà a l’empresa la relació de treballadors d’aquestes
categories adscrits a aquest contracte mitjançant l’Informe de Trabajadores en Alta (ITA).
Aquest requeriment es farà a l’inici del contracte i posteriorment de manera trimestral fins a
la seva finalització.
D’altra banda, les noves persones contractades no han d’haver tingut cap relació laboral
amb l’empresa durant els 9 mesos anteriors a la seva incorporació a la plantilla.
B.- Amb la finalitat de millorar l’estabilitat en l’ocupació, en contra de la precarietat laboral,
es requerirà a l’empresa contractista que almenys un 50% dels seus treballadors destinats a
prestar el Servei Local de Teleassistència tinguin un contracte indefinit.
A efectes de comprovació, es requerirà a l’empresa la relació de treballadors adscrit a
aquest contracte mitjançant la presentació de l’Informe de Trabajadores en Alta (ITA).
Aquest requeriment es farà a l’inici del contracte i posteriorment de manera trimestral fins a
la seva finalització.
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2.3) Modificació del contracte
El contracte 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.
D’acord amb l’article 106 del TRLCSP es preveu la modificació del contracte, tot i justificantho en l’expedient, d’acord amb les condicions, l’abast i els límits següents:
L’increment de l’índex d’envelliment previst a la província de Barcelona per als propers anys,
fa pensar que hi haurà un major nombre de persones més grans de 80 anys que farà
augmentar el nombre d’usuaris en les llistes d’espera per accedir a un servei bàsic com és
el de la teleassistència. La previsió de l’augment de persones usuàries per al propers quatre
anys es troba reflectit al punt 1 del Plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest
expedient de contractació.
Això té com a conseqüència que es prevegi un increment del pressupost del 40% de
licitació, a raó de 20% en període de vigència inicial del contracte i l’altre 20% restant en cas
de pròrroga, en cas que aquesta es produeixi, per tal de cobrir la demanda real de
teleassistència.
2.4) Règim de pagament
El contractista facturarà mensualment els serveis actius durant aquell mes, de la manera
que s’especifica a les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local
de Teleassistència”–Anys 2017 i 2018”, que és la següent:
-

A la Diputació de Barcelona li carregarà el 47% de la facturació de la totalitat dels
serveis.
A cadascun dels ens locals participants en el Servei Local de Teleassistències, el
53% dels serveis del seu àmbit territorial.

Els imports de les factures seran meritats diàriament a partir de la data d’inici de la prestació
del servei a l’usuari. Els dies corresponents al període de suspensió temporal que es descriu
a la clàusula 5.1.6 del Plec de Condicions Tècniques Particulars d’aquest contracte no
generaran drets a efectes de meritació.
Els ens locals hauran de verificar la conformitat de les factures mensuals que li presenti
l’empresa contractista (segons el seu percentatge de finançament) pels serveis actius al seu
territori. En cas que una factura no resulti conforme, ho haurà de comunicar immediatament
a la Diputació de Barcelona perquè aquesta aturi el pagament del seu percentatge.
El pagament de les factures es realitzarà en els terminis establerts en l’article 216.4 del
TRLCSP, sense perjudici que la Diputació de Barcelona pugui exigir al contractista 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 que es carreguin a la Diputació de Barcelona, s’han de presentar al Registre de
Factures, 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:
“Servei de Suport a Programes Socials de l’Àrea d’Atenció a les Persones”.
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
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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 dirigides a la Diputació de Barcelona, la identificació dels
centres gestors destinataris es farà mitjançant els codis DIR3 següents:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures
GE0001108 60103 Servei de Suport a Programes Socials
GE0001108 60103 Servei de Suport a Programes Socials

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 223 i 308 del
TRLCSP, les següents:
• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o en els
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de
Barcelona puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
• L’incompliment de l’obligació del contractista del deure de confidencialitat respecte de
les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
• Les causes específiques de resolució del contracte respecte de la protecció de dades
de caràcter personal recollides a la clàusula 2.19 del PCAP.
• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sense 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:
o Per incompliment dels terminis d’instal·lació dels terminals i resolució d’avaries
descrits a la clàusula 5.1.3 del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a l’Alta en el
servei, a raó de:
-

100€ /dia/terminal per a instal·lacions normals.
1.000 €/dia/terminal per a instal·lacions urgents.
500 €/dia/terminal per a la resolució d’avaries.

o Per Incompliment dels terminis de lliurament dels informes de seguiment als Ens
Locals descrits a la clàusula 6.1 del Plec de Prescripcions Tècniques. Per a cada mes
d’incompliment, a raó del 5% de la facturació de la darrera mensualitat per a cada ens
local amb el que s’incompleixi. En el cas d’ultrapassar el termini de lliurament de les
memòries anuals de gestió municipal, serà a raó de 100 euros per dia d’endarreriment
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o Per Incompliment dels terminis de lliurament dels informes de seguiment, quadre de
comandament i memòria anual de gestió a la Diputació de Barcelona descrits a la
clàusula 6.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, a raó de 100€ per dia
d’endarreriment.
o Per incompliment en el traspàs del servei en les condicions que es descriuen a la
clàusula 5.1.1. b) sobre transferència d’informació del Plec de Prescripcions
Tècniques: a raó de 5 euros per a cada servei no transferit i per cada dia pendent de
la seva transferència.
o Per incompliment del temps màxim de 40 minuts en les intervencions identificades
com a prioritàries per part de les Unitats Mòbils, a raó de 50 euros per cada cas en
què s’hagi ultrapassat segons allò descrit a la clàusula 5.1.4.3. b) del Plec de
Prescripcions Tècniques. Aquest incompliment serà verificat per la Diputació de
Barcelona i l’ens local afectat.
o Per incompliment de la realització de les visites de seguiment a persones en risc
descrites a la clàusula 5.1.4.3. a) del Plec de Prescripcions Tècniques , a raó de 100
euros per persona usuària no visitada. Aquest incompliment serà verificat per la
Diputació de Barcelona i l’ens local afectat.
o Per l’incompliment de la condició especial d’execució de la clàusula 2.2), o per la no
presentació de la documentació per a la seva acreditació: 2.500 € per cada
incompliment trimestral, fins un màxim de tres incompliments. A partir del quart, es
podria optar per la resolució del contracte.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant el document acreditatiu corresponent.
2.9) Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, ateses les característiques i la
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient.
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 en l’article 226 del TRLCSP.
2.11) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de mínim 5 anys a comptar del coneixement
de la informació de referència.
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De conformitat amb l’art. 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 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec de
Clàusules Administratives Generals (en endavant PCAG) de la Diputació de Barcelona,
aprovat pel Ple i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 i en el BOPB de 12 de
març de 2014, pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 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, de prevenció de riscos laborals,
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 mínim 600.000 euros.
2.17) Lloc de prestació/lliurament
El lloc fixat per a la prestació del servei objecte del contracte són els municipis de la
província de Barcelona menors de 300.000 habitants que participen en el programa de
teleassistència i les instal·lacions de l’empresa que prestarà el servei.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 52 del
TRLCSP, al Gerent de Serveis de Benestar Social adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
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representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin
administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador
durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del
contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona,
“Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament
per a la gestió del present expedient de contractació i pel al temps estrictament necessari
per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides
amb el seu consentiment si ho autoritza una llei.
Els afectats poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol
altre dret que els correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud, al Registre General de
la Diputació de Barcelona mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines que
es poden consultat a http://www.diba.cat/web/registre.
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de
dades de caràcter personal de persones identificades o identificables per part del
contractista, es relacionen a continuació els deures i obligacions del contractista en relació
amb el tractament de les dades, tal com es preveu en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la
LOPD (RLOPD).
A. - Deure de secret: El contractista i els seus treballadors implicats en els tractaments de
dades de caràcter personal queden expressament i específicament obligats a complir amb
el deure de secret, en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD, sobre tota aquella
informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que poguessin conèixer com
a conseqüència del compliment del contracte. Aquestes obligacions subsisteixen fins i tot
després de finalitzar i extingir-se la relació contractual.
B.- Compliment de l’article 12 de la LOPD: El contractista, en qualitat d’encarregat del
tractament de les dades de caràcter personal contingudes en un fitxer de titularitat de l’ens
local adherit al programa i del qual la Diputació de Barcelona n’és l’encarregada del
tractament que realitza la direcció del programa, queda obligat i, en virtut del que disposen
l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del RLOPD, es compromet a tractar les dades
d’acord amb les instruccions de la Diputació de Barcelona, que actua en nom i per compte
de l’ens local, com a encarregada del tractament, per a l’estricta i l’exclusiva prestació
contractual, de conformitat amb les prescripcions tècniques del contracte.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a l’establerta,
o les comuniqui o les utilitzi i incompleixi així les estipulacions del contracte o les
instruccions de la Diputació de Barcelona, el contractista ha de ser considerat responsable
del tractament i ha de respondre personalment de les infraccions que hagi comès i de les
possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
C.- Titularitat del/s fitxer/s: Les dades personals que es contenen en el/s fitxer/s, de
titularitat dels ens locals adherits al programa, estaran durant tot el temps de prestació
contractual emparades sota aquest contracte i a disposició del contractista.
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D.- Prerrogatives de l’ens local delegades a la Diputació de Barcelona com a
encarregada del tractament dels fitxers: La Diputació de Barcelona vetllarà i controlarà el
compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal
pel contractista, en qualitat d’encarregat del tractament i, específicament, pot:
-

Supervisar el compliment de l’aplicació de les mesures de seguretat i del nivell
exigible a les dades de caràcter personal, objecte de tractament.
Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització
del tractament.
Comprovar que el programari utilitzat per l’encarregat del tractament en el
tractament de les dades incorpori la descripció tècnica sobre el nivell de seguretat
que compleix.

E.- Obligacions específiques del contractista com a encarregat del tractament: El
contractista queda obligat i es compromet en relació amb les dades de caràcter personal
obtingudes com a conseqüència de la prestació contractual a:
-

-

-

-

Utilitzar les dades de caràcter personal amb la finalitat única i exclusiva de les
prestacions contractuals encarregades en execució del contracte i a no aplicar-les o
utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
No difondre-les ni a permetre-hi l’accés ni a comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols
per a la seva conservació, a terceres persones sense autorització del Responsable
del contracte de la Diputació de Barcelona o directa de l’ens local adherit al
programa.
No conservar cap còpia dels suports que continguin les dades de caràcter personal
objecte de tractament
Adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell alt, segons s’indica en el punt L,
d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts en el Títol VIII
del Reglament de desplegament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole
tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter
personal que provenen dels fitxers de titularitat del l’ens local adherit al programa,
responsable del fitxer, i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o
natural. En tot cas, el contractista ha de posar en coneixement del Responsable del
contracte de la Diputació de Barcelona, immediatament després de ser detectada,
qualsevol sospita o constatació d’eventuals errors o incidències que poguessin
produir-se en el compliment de les mesures de seguretat aplicades a la informació
objecte de tractament.
El contractista vetllarà per què l’usuari del servei rebi la necessària informació en
compliment del que disposa l’art.5 de la LOPD, així com recollirà el corresponent
consentiment per al tractament de les seves dades en compliment de l’art. 6 de la
LOPD, tot seguint les instruccions i models facilitats.
Notificar qualsevol exercici de drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i
oposició) a l’ens local adherit al programa i a la Diputació de Barcelona de manera
immediata, i en qualsevol cas abans de 24 hores.

F.- Destrucció / devolució de les dades de caràcter personal: El contractista, una
vegada acomplerta la prestació contractual, ha de destruir/retornar a l’ens local adherit al
programa titular de les dades de caràcter personal i els suports o documents en què consti
alguna dada personal objecte de tractament. El retorn de les dades a l’ens local adherit al
programa s’ha de dur a terme en el format i suports que s’hagin especificat o en el cas de no
haver-se definit prèviament, en els utilitzats per l’adjudicatari per l’emmagatzematge.
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Un cop finalitzada la relació contractual, el contractista pot conservar, adientment
bloquejades, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament,
únicament durant el període de temps en què puguin derivar-se responsabilitats de la seva
relació amb l’Administració contractant i l’Ens local responsable del fitxer.
G.- Subcontractació de la realització del tractament:
No es permet
H.- Transferència internacional de dades:
No es permet el tractament de les dades objecte del present contracte fora del territori
espanyol.
I.- Exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició): En el cas que
el contractista rebi una petició d’exercici dels drets ARCO per part d’un afectat, aquesta ha
de ser lliurada al Responsable del contracte en el termini màxim de 24 hores així com a
l’Ens local responsable del fitxer.
J.- Els productes de programari
L’aplicació informàtica de gestió a que es fa referència als PPT així com qualssevol altres
productes de software utilitzats per al tractament automatitzat de dades personals objecte
del present contracte, hauran d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat
que apliquen, que en aquest cas haurà de ser de nivell alt.
K.- Causes específiques de resolució del contracte: Es consideren causes específiques
de resolució del contracte per incompliment de les obligacions contractuals respecte de la
protecció de dades, les següents:
- No guardar sigil respecte a les dades o antecedents de caràcter confidencial.
- Incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- Obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració contractant.
- Incomplir les condicions d’execució definides en aquesta clàusula.
L.- Mesures de seguretat que cal aplicar:
El nivell de seguretat que correspon al tractament de dades objecte de contractació es fixa
en un nivell alt. Per tant, cal aplicar les següents mesures adequades al nivell de seguretat
exigible al tractament que s’ha de realitzar:
TRACTAMENTS AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Identificació i autenticació
Còpies de seguretat i recuperació

TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports

Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custòdia de suports
Responsable de seguretat
Auditoria

Responsable de seguretat
Auditoria
Gestió de suports i documents
Control d’accés físic
Gestió i distribució de suports

Emmagatzematge de la informació
70

Àrea de Presidència
Secretaria General

TRACTAMENTS AUTOMATITZATS
Registre d’accessos
Telecomunicacions

TRACTAMENTS NO AUTOMATITZATS
Accés a la documentació
Còpia o reproducció
Trasllat de documentació

Donat que l’Encarregat del tractament realitzarà el tractament de les dades a les seves
instal·lacions caldrà incloure les mesures de seguretat indicades en el seu propi document
de seguretat.
2.20) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient,
basant-se en:
• Preus unitaris referits a diferents components de la prestació i en funció de la tipologia
d’usuari, en els termes expressats en la clàusula 1.3) del present plec.
2.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
La Diputació de Barcelona realitzarà les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del
contracte d’acord amb les previsions de la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques.
2.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà el contractista, que
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
No és procedent.
2.24) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
Als efectes previstos en l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’empresa Televida
Servicios Sociosanitarios, S.L. és l’actual contractista de la prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants,
i d’acord amb la informació facilitada per l’empresa les condicions dels contractes laborals
dels treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:
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Grup
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Contracte
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

14/04/2009

17.316,47 €

42,00 € 17.358,47 €

85

02/05/2011

14.504,44 €

872,60 € 15.377,04 €

88

02/01/2014

14.710,17 €

0,00 € 14.710,17 €

100

30/09/2008

17.316,47 €

1.014,80 € 18.331,27 €

88

20/05/2015

11.760,00 €

282,97 € 12.042,97 €

100

27/11/2006

17.568,89 €

332,67 € 17.901,56 €

100

02/05/2011

17.064,05 €

1.408,20 € 18.472,25 €

88

01/09/2014

13.974,66 €

18,00 € 13.992,66 €

100

16/06/2008

17.316,47 €

2.074,80 € 19.391,27 €

100

01/12/2010

17.064,05 €

1.957,20 € 19.021,25 €

100

14/04/2009

17.316,47 €

712,40 € 18.028,87 €

100

25/03/2014

16.811,63 €

0,00 € 16.811,63 €

100

26/06/2006

17.568,89 €

1.577,20 € 19.146,09 €

88

13/10/2015

11.768,11 €

151,55 € 11.919,66 €

88

17/11/2014

13.974,66 €

1.955,60 € 15.930,26 €

88

03/05/2010

14.931,03 €

1.402,40 € 16.333,43 €

88

01/09/2014

13.974,66 €

0,00 € 13.974,66 €

100

17/06/2014

16.811,63 €

1.588,80 € 18.400,43 €

100

16/07/2007

17.316,47 €

1.627,80 € 18.944,27 €

100

02/05/2011

17.064,05 €

2.782,80 € 19.846,85 €

100

13/10/2015

16.811,00 €

190,96 € 17.001,96 €

94

13/02/2008

16.234,22 €

1.821,20 € 18.055,42 €

88

14/04/2009

15.151,92 €

740,40 € 15.892,32 €

100

02/05/2011

17.064,05 €

636,40 € 17.700,45 €

72

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Contracte
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
502-D. Det. a T. P.
Eventual por circunst.
420-D. Det. a Tiempo
Completo. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

88

14/04/2009

15.151,92 €

667,00 € 15.818,92 €

100

07/09/2009

17.316,47 €

1.062,80 € 18.379,27 €

100

17/06/2014

16.811,63 €

398,50 € 17.210,13 €

100

21/12/2009

17.316,47 €

1.749,60 € 19.066,07 €

100

26/09/2007

17.316,47 €

429,00 € 17.745,47 €

100

05/11/2007

17.316,47 €

1.873,00 € 19.189,47 €

100

13/09/2010

17.064,05 €

923,00 € 17.987,05 €

100

07/09/2009

17.316,00 €

1.683,20 € 18.999,20 €

100

28/09/2005

17.568,89 €

977,15 € 18.546,04 €

100

01/12/2009

17.316,47 €

762,20 € 18.078,67 €

88

10/05/2010

14.931,03 €

0,00 € 14.931,03 €

88

28/09/2005

15.372,75 €

830,40 € 16.203,15 €

88

17/11/2014

13.974,66 €

1.553,93 € 15.528,59 €

100

21/06/2010

17.064,05 €

2.580,20 € 19.644,25 €

88

13/10/2015

14.710,00 €

0,00 € 14.710,00 €

100

21/05/2015

13.440,00 €

2.822,40 € 16.262,40 €

100

01/12/2009

17.316,47 €

1.730,54 € 19.047,01 €

100

21/04/2008

17.316,47 €

2.579,80 € 19.896,27 €

88

12/07/2006

15.372,00 €

0,00 € 15.372,00 €

88

13/02/2008

15.151,92 €

1.117,80 € 16.269,72 €

88

17/11/2015

11.768,11 €

281,90 € 12.050,01 €

100

01/09/2014

16.811,63 €

514,11 € 17.325,74 €

88

15/07/2010

14.931,03 €

653,40 € 15.584,43 €

100

21/06/2010

17.064,05 €

1.134,80 € 18.198,85 €

73

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Contracte
420-D. Det. a Tiempo
Completo. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
420-D. Det. a Tiempo
Completo. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
420-D. Det. a Tiempo
Completo. Prácticas
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

17/11/2014

15.910,16 €

1.893,71 € 17.803,87 €

100

01/12/2009

17.316,47 €

358,80 € 17.675,27 €

100

25/03/2014

12.608,00 €

0,00 € 12.608,00 €

100

01/12/2009

17.316,47 €

888,20 € 18.204,67 €

100

03/05/2010

17.064,05 €

235,40 € 17.299,45 €

100

21/12/2009

17.316,47 €

737,00 € 18.053,47 €

100

14/04/2009

17.316,47 €

0,00 € 17.316,47 €

100

14/04/2009

17.316,47 €

1.493,80 € 18.810,27 €

88

06/07/2015

11.760,00 €

1.521,99 € 13.281,99 €

100

07/09/2009

17.316,47 €

1.770,00 € 19.086,47 €

100

06/07/2015

16.811,63 €

1.451,40 € 18.263,03 €

100

21/10/2008

17.316,47 €

1.118,60 € 18.435,07 €

100

07/09/2009

17.316,47 €

752,80 € 18.069,27 €

100

02/09/2014

15.971,05 €

1.899,42 € 17.870,47 €

88

13/09/2010

14.931,03 €

0,00 € 14.931,03 €

88

20/05/2015

11.760,00 €

732,65 € 12.492,65 €

100

01/12/2009

17.316,47 €

875,00 € 18.191,47 €

100

19/10/2009

17.316,47 €

1.746,00 € 19.062,47 €

88

13/10/2015

11.768,11 €

292,28 € 12.060,39 €

100

17/06/2014

16.811,63 €

1.658,59 € 18.470,22 €

100

01/09/2014

15.971,05 €

1.332,92 € 17.303,97 €

100

23/04/2014

16.811,63 €

913,90 € 17.725,53 €

88

24/11/2014

13.974,66 €

0,00 € 13.974,66 €

88

29/09/2008

15.220,64 €

292,40 € 15.513,04 €

74

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Contracte
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
520-D. Det. a Tiempo
Parcial. Prácticas
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario

% Jornada

Antiguitat

Sou

75

13/09/2010

12.798,08 €

256,64 € 13.054,72 €

100

07/09/2009

17.316,47 €

2.306,49 € 19.622,96 €

100

17/03/2014

16.811,63 €

972,00 € 17.783,63 €

88

17/11/2014

13.974,66 €

2.665,25 € 16.639,91 €

100

21/10/2008

17.316,47 €

3.207,20 € 20.523,67 €

100

02/09/2014

16.811,63 €

2.417,20 € 19.228,83 €

100

01/12/2010

17.064,05 €

2.119,28 € 19.183,33 €

100

16/03/2011

36.000,01 €

6.094,28 € 42.094,29 €

100

15/04/2013

29.964,06 €

2.483,00 € 32.447,06 €

100

20/01/2007

27.596,94 €

74,88 € 27.671,82 €

100

01/04/2011

26.000,10 €

2.900,80 € 28.900,90 €

100

06/11/2014

24.558,24 €

15,30 € 24.573,54 €

100

01/10/2008

25.063,08 €

0,00 € 25.063,08 €

100

07/11/2011

24.810,66 €

4.092,22 € 28.902,88 €

100

20/09/2005

25.315,50 €

0,00 € 25.315,50 €

100

15/09/2008

25.063,08 €

2.067,60 € 27.130,68 €

100

19/03/2014

27.000,12 €

1.484,25 € 28.484,37 €

100

14/10/2013

42.463,81 €

5.787,60 € 48.251,41 €

75

01/09/2010

15.317,95 €

0,00 € 15.317,95 €

95

05/01/2007

19.932,11 €

1.228,00 € 21.160,11 €

100

06/11/2006

20.928,73 €

1.779,46 € 22.708,19 €

100

02/05/2011

19.713,25 €

4.351,81 € 24.065,06 €

75

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

Contracte
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

17/10/2011

20.423,89 €

6,00 € 20.429,89 €

100

20/09/2005

20.928,73 €

2.104,10 € 23.032,83 €

100

20/09/2005

20.928,73 €

990,00 € 21.918,73 €

100

03/10/2005

20.928,73 €

843,00 € 21.771,73 €

100

20/09/2005

20.928,73 €

2.106,01 € 23.034,74 €

100

20/09/2005

20.928,73 €

974,70 € 21.903,43 €

100

24/05/2006

20.928,73 €

5.130,60 € 26.059,33 €

100

13/09/2010

20.423,89 €

1.152,20 € 21.576,09 €

100

20/09/2005

20.928,73 €

3.572,77 € 24.501,50 €

100

09/02/2009

20.676,31 €

432,00 € 21.108,31 €

100

03/02/2014

14.426,29 €

0,00 € 14.426,29 €

100

25/11/2013

21.499,96 €

0,00 € 21.499,96 €

100

03/05/2010

21.500,09 €

21,20 € 21.521,29 €

100

07/11/2011

13.682,21 €

0,00 € 13.682,21 €

100

02/01/2008

14.931,13 €

966,00 € 15.897,13 €

100

19/04/2010

19.316,93 €

0,00 € 19.316,93 €

100

03/12/2012

15.997,61 €

0,00 € 15.997,61 €

75

10/04/2012

10.132,54 €

0,00 € 10.132,54 €

100

01/08/2006

14.661,49 €

7.538,00 € 22.199,49 €

100

15/10/2007

14.409,07 €

6.096,00 € 20.505,07 €

100

15/01/2016

13.904,23 €

85,80 € 13.990,03 €

100

01/12/2013

13.904,23 €

2.527,00 € 16.431,23 €

76

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

15/03/2013

13.904,23 €

3.052,80 € 16.957,03 €

100

02/07/2007

14.409,07 €

7.152,00 € 21.561,07 €

100

07/11/2005

14.661,49 €

5.700,00 € 20.361,49 €

100

04/12/2015

13.904,23 €

27,16 € 13.931,39 €

100

03/08/2010

14.156,65 €

7.698,00 € 21.854,65 €

100

13/03/2006

14.661,49 €

5.922,00 € 20.583,49 €

100

01/04/2007

14.409,07 €

9.636,00 € 24.045,07 €

100

10/11/2014

13.904,23 €

2.033,20 € 15.937,43 €

100

02/01/2006

14.661,49 €

10.356,00 € 25.017,49 €

100

14/07/2010

14.156,65 €

5.562,00 € 19.718,65 €

100

29/11/2007

14.409,07 €

8,00 € 14.417,07 €

100

17/11/2008

14.409,07 €

7.032,00 € 21.441,07 €

100

13/08/2013

14.409,07 €

6.600,00 € 21.009,07 €

100

17/03/2008

14.409,07 €

4.548,00 € 18.957,07 €

100

25/11/2013

13.904,23 €

1.731,60 € 15.635,83 €

100

05/04/2011

15.939,16 €

0,00 € 15.939,16 €

88

22/02/2010

14.007,75 €

0,00 € 14.007,75 €

100

20/07/2009

16.191,58 €

0,00 € 16.191,58 €

88

26/09/2005

14.388,49 €

0,00 € 14.388,49 €

75

03/07/2015

11.708,00 €

1.987,13 € 13.695,13 €

100

25/08/2007

16.115,53 €

2.777,99 € 18.893,52 €

100

08/09/2006

16.713,55 €

468,00 € 17.181,55 €

100

23/03/2014

15.610,69 €

2.321,54 € 17.932,23 €

77

Complements

Total

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
510-D. Det. A Tiempo
Parcial. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

18/11/2013

15.610,69 €

2.260,10 € 17.870,79 €

75

03/12/2015

11.708,00 €

1.044,45 € 12.752,45 €

100

17/03/2008

16.115,53 €

486,00 € 16.601,53 €

100

16/09/2013

15.610,69 €

909,30 € 16.519,99 €

100

29/07/2009

16.115,53 €

396,00 € 16.511,53 €

100

18/03/2008

16.115,53 €

504,95 € 16.620,48 €

100

03/04/2007

16.115,53 €

2.925,67 € 19.041,20 €

25

10/06/2015

3.942,51 €

100

17/03/2008

16.115,53 €

654,60 € 16.770,13 €

100

16/08/2011

15.863,11 €

324,00 € 16.187,11 €

100

14/04/2009

16.115,53 €

360,00 € 16.475,53 €

75

19/06/2014

11.708,00 €

674,26 € 12.382,26 €

100

11/06/2014

15.610,69 €

126,95 € 15.737,64 €

100

05/07/2011

15.863,11 €

5.152,21 € 21.015,32 €

100

28/10/2008

16.115,53 €

1.393,32 € 17.508,85 €

100

03/12/2015

15.610,69 €

203,14 € 15.813,83 €

75

01/03/2010

11.897,34 €

162,95 € 12.060,29 €

100

21/10/2013

15.610,69 €

634,57 € 16.245,26 €

100

27/10/2010

15.863,11 €

1.854,42 € 17.717,53 €

100

28/03/2008

16.115,53 €

468,00 € 16.583,53 €

100

30/06/2011

15.863,11 €

3.592,53 € 19.455,64 €

100

06/08/2011

15.863,11 €

2.915,70 € 18.778,81 €

100

07/09/2011

15.863,11 €

3.731,45 € 19.594,56 €

78

Complements

184,24 €

Total

4.126,75 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
130-Indefinido a T.
Completo.
Minusválidos
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

29/09/2006

16.713,55 €

1.767,22 € 18.480,77 €

100

26/03/2009

16.115,53 €

3.113,00 € 19.228,53 €

100

16/12/2015

15.610,69 €

452,40 € 16.063,09 €

100

09/05/2015

15.610,69 €

2.148,52 € 17.759,21 €

100

02/07/2008

16.115,53 €

306,95 € 16.422,48 €

100

25/01/2013

15.863,11 €

1.526,36 € 17.389,47 €

75

14/05/2009

12.204,94 €

287,26 € 12.492,20 €

100

18/11/2013

15.610,69 €

2.310,61 € 17.921,30 €

100

28/11/2011

15.863,11 €

3.943,03 € 19.806,14 €

100

23/10/2008

16.115,53 €

2.839,43 € 18.954,96 €

100

26/04/2010

15.863,11 €

216,00 € 16.079,11 €

25

16/12/2015

3.902,00 €

88

07/02/2015

13.659,00 €

0,00 € 13.659,00 €

100

04/07/2006

15.434,58 €

66,60 € 15.501,18 €

100

14/05/2015

14.427,00 €

418,83 € 14.845,83 €

100

23/04/2007

13.762,43 €

0,00 € 13.762,43 €

100

31/12/2014

13.257,59 €

0,00 € 13.257,59 €

100

13/03/2015

13.257,59 €

697,38 € 13.954,97 €

100

03/03/2008

13.762,43 €

0,00 € 13.762,43 €

100

27/12/2014

13.257,00 €

1.124,76 € 14.381,76 €

100

05/12/2007

14.931,13 €

666,00 € 15.597,13 €

100

03/03/2015

15.610,69 €

1.034,30 € 16.644,99 €

100

02/06/2014

14.426,29 €

1.695,09 € 16.121,38 €

63

27/07/2010

9.174,19 €

79

Complements

71,76 €

486,00 €

Total

3.973,76 €

9.660,19 €
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Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

20/09/2005

16.510,15 €

126,00 € 16.636,15 €

100

13/11/2006

15.183,55 €

18,00 € 15.201,55 €

100

29/05/2015

14.426,29 €

1.178,10 € 15.604,39 €

100

07/10/2009

14.931,13 €

948,80 € 15.879,93 €

100

02/08/2013

14.426,29 €

4.680,42 € 19.106,71 €

100

10/03/2008

14.931,13 €

146,28 € 15.077,41 €

100

17/12/2015

14.426,29 €

144,33 € 14.570,62 €

75

08/10/2007

11.198,33 €

556,14 € 11.754,47 €

75

21/03/2007

11.198,33 €

0,00 € 11.198,33 €

85

07/01/2009

12.691,47 €

466,23 € 13.157,70 €

100

01/01/2011

14.635,02 €

1.384,98 € 16.020,00 €

100

23/11/2007

14.931,13 €

1.064,13 € 15.995,26 €

100

19/12/2007

14.931,13 €

342,15 € 15.273,28 €

100

01/04/2011

14.678,71 €

2.623,44 € 17.302,15 €

100

01/04/2009

14.931,13 €

650,01 € 15.581,14 €

100

01/02/2009

14.931,13 €

1.038,03 € 15.969,16 €

100

15/04/2013

14.426,29 €

706,02 € 15.132,31 €

100

05/12/2007

14.931,13 €

677,28 € 15.608,41 €

100

14/05/2015

14.426,29 €

1.419,42 € 15.845,71 €

100

01/02/2010

14.931,13 €

1.114,29 € 16.045,42 €

100

12/05/2008

14.931,13 €

1.294,98 € 16.226,11 €

100

10/06/2014

14.426,29 €

1.234,77 € 15.661,06 €

100

08/10/2007

14.931,13 €

734,28 € 15.665,41 €

80
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Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

100

28/09/2009

14.931,13 €

772,08 € 15.703,21 €

100

01/03/2010

14.678,71 €

332,58 € 15.011,29 €

100

08/10/2007

14.931,13 €

1.208,67 € 16.139,80 €

100

15/12/2010

14.678,71 €

838,47 € 15.517,18 €

100

01/12/2010

14.678,71 €

877,19 € 15.555,90 €

100

18/12/2012

14.678,71 €

698,31 € 15.377,02 €

75

16/03/2006

12.382,65 €

180,15 € 12.562,80 €

100

15/10/2008

14.931,13 €

456,93 € 15.388,06 €

100

19/12/2007

14.931,13 €

630,15 € 15.561,28 €

100

04/12/2015

15.610,69 €

18,00 € 15.628,69 €

100

02/05/2012

14.678,71 €

1.380,82 € 16.059,53 €

100

20/12/2013

14.426,29 €

770,28 € 15.196,57 €

100

16/11/2015

14.426,29 €

184,26 € 14.610,55 €

100

17/12/2015

14.426,29 €

56,10 € 14.482,39 €

100

15/04/2010

14.678,71 €

4.780,69 € 19.459,40 €

100

15/01/2011

14.678,71 €

1.038,33 € 15.717,04 €

100

15/05/2007

14.931,13 €

921,78 € 15.852,91 €

100

08/10/2007

14.931,13 €

666,15 € 15.597,28 €

100

07/11/2011

14.678,71 €

1.228,47 € 15.907,18 €

100

29/05/2015

14.426,29 €

952,62 € 15.378,91 €

100

12/12/2011

14.678,71 €

3.512,76 € 18.191,47 €

100

10/06/2014

14.426,29 €

359,10 € 14.785,39 €

100

26/10/2014

14.426,29 €

4.000,65 € 18.426,94 €
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Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
402-D. Det. a T. C.
Eventual por circunst.
200-Indefinido a
Tiempo Parcial.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

75

08/10/2007

11.198,33 €

770,28 € 11.968,61 €

100

01/11/2009

14.931,13 €

2.660,25 € 17.591,38 €

100

28/03/2007

14.931,13 €

108,00 € 15.039,13 €

88

01/02/2009

13.064,78 €

392,28 € 13.457,06 €

75

21/04/2008

11.198,33 €

770,28 € 11.968,61 €

100

16/05/2007

14.931,13 €

1.168,29 € 16.099,42 €

100

22/10/2008

14.931,13 €

1.747,86 € 16.678,99 €

100

16/11/2015

14.426,29 €

50,07 € 14.476,36 €

100

08/06/2013

15.610,69 €

813,33 € 16.424,02 €

100

01/02/2014

14.426,29 €

1.202,64 € 15.628,93 €

100

08/10/2007

14.931,13 €

2.543,04 € 17.474,17 €

100

29/05/2015

14.426,29 €

302,46 € 14.728,75 €

100

01/12/2008

14.931,13 €

700,14 € 15.631,27 €

100

23/11/2012

14.678,71 €

724,17 € 15.402,88 €

100

01/04/2009

14.931,13 €

682,14 € 15.613,27 €

100

02/05/2007

14.931,13 €

18,00 € 14.949,13 €

75

10/03/2008

11.198,33 €

736,14 € 11.934,47 €

100

16/11/2015

14.426,29 €

489,78 € 14.916,07 €

63

07/11/2008

9.331,98 €

734,28 € 10.066,26 €

100

01/03/2007

14.931,13 €

72,00 € 15.003,13 €

100

07/09/2012

14.678,71 €

375,96 € 15.054,67 €

100

01/08/2006

15.183,55 €

18,00 € 15.201,55 €
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Grup
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Contracte
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
410-D. Det. a Tiempo
Completo. Interinidad
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
289-Indef. a T. Parcial.
Transf. No Incent.
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
100-Indefinido a
Tiempo Completo.
Ordinario
189-Indef. a T.
Completo. Transf. No
Incent.

% Jornada

Antiguitat

Sou

Complements

Total

100

27/04/2015

14.426,29 €

931,83 € 15.358,12 €

100

01/03/2007

14.931,13 €

428,13 € 15.359,26 €

100

29/05/2015

14.426,29 €

526,17 € 14.952,46 €

100

01/11/2008

14.931,13 €

700,14 € 15.631,27 €

100

10/06/2014

14.426,29 €

3.288,57 € 17.714,86 €

100

01/08/2008

14.931,13 €

558,00 € 15.489,13 €

75

25/11/2014

14.426,00 €

736,14 € 15.162,14 €

100

01/05/2011

14.678,71 €

594,00 € 15.272,71 €

100

01/11/2009

14.931,13 €

824,28 € 15.755,41 €

100

10/03/2015

14.426,29 €

673,05 € 15.099,34 €

2.25) Propietat dels treballs
No és procedent.
Barcelona, 6 d’abril de 2016
El cap del Servei de Contractació
Carles Barnés García
La secretària 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 7è del TRLCSP.

-

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 7è del TRLCSP.

La secretària general

La interventora general

Petra Mahillo García

Teresa M. Raurich Montasell

DILIGÈNCIA:

Faig constar per la present, que el precedent Plec de clàusules ha estat
aprovat per Dictamen de data
La secretària general
Petra Mahillo García
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Núm. Expedient: 2016/0000879
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA PRESTADORA
DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA PER ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA
DE BARCELONA MENORS DE 300.000 HABITANTS
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és establir les condicions tècniques particulars que han de
regir la contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants.
La finalitat de la contractació és la prestació del servei de teleassistència durant el període
comprés entre els anys 2017-2018, contemplant la possibilitat d’una pròrroga de dos anys
més fins l’any 2020.
La previsió de serveis anuals (persones usuàries) fins a la finalització del contracte, incloses
les pròrrogues, és la que es detalla a continuació:
Any
(a 31 desembre)
Evolució
prevista
del
nombre
de
persones usuàries
actives en el servei

2.

2017

2018

2019

2020

77.500

85.000

92.500

100.000

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tant
exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui,
d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció
social primària, constituint per tant un servei de competència municipal.
En termes generals, la teleassistència constitueix una modalitat de servei d’atenció
domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència,
donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent de la persona amb
l’exterior.
Les funcions principals del Servei Local de Teleassistència són:
Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de
necessitat.
Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la comunitat.
Donar una resposta de forma immediata en cas d’emergència personal, social i/o
sanitària.
Realitzar seguiments de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos
de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar
suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.
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Ateses aquestes consideracions generals, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació
de Barcelona és un servei proveït als ens locals de la província menors de 300.000 habitats
i que es destina a la població general, preferentment orientat a persones que poden estar en
situació de risc per factors d’edat, fragilitat, risc social, manca d’autonomia funcional o
situacions de dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any mitjançant un terminal
connectat a un Centre d’atenció.
En aquest marc, el paper dels diferents agents que intervenen al Servei Local de
Teleassistència, en relació a la titularitat del servei és:
La Diputació de Barcelona, actuarà com a provisora del servei als ens locals de la
província de Barcelona menors de 300.000 habitants.
Els ens locals seran els titulars del servei i proveïdors del servei a les persones
usuàries dins de l’àmbit territorial de la seva competència.
L’empresa contractada serà la responsable de la prestació del servei a les persones
usuàries.
L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries,
potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu
propi entorn familiar i sociocomunitari.
3.

PERFIL I TIPOLOGIA DE LES PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI

Els ens locals seran els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el
servei i de sol·licitar les altes de les persones en el Servei Local de Teleassistència, sempre
que aquestes reuneixin els requisits establerts a continuació:
El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal però seran destinatàries
prioritàries aquelles persones que s’hi trobin en risc per raons d’edat, aïllament social,
malaltia o situacions de dependència.
En termes generals, el perfil prioritari de les persones usuàries del servei tindrà les següents
característiques:
Persona major de 80 anys.
Amb malalties cròniques i/o en situació de dependència.
Insuficiència de xarxa social i/o familiar.
Dificultats de mobilitat, caigudes freqüents i/o situacions de fragilitat.
Complementàriament, es valoraran els riscos potencials de la persona a la seva llar
(barreres arquitectòniques, instal·lacions elèctriques, gas, butà, etc. de baixa seguretat) o
els riscos potencials de la persona determinats pel seu estat de salut (malalties cròniques
amb un alt risc de caigudes o desmais com diabetis, cardiopaties, hipertensió, problemes
ossis, entre d’altres), per tal d’indicar els casos en que resulta necessari reforçar el servei de
teleassistència convencional amb suports tecnològics de seguretat (veure apartat 5.2.1.2.
Dispositius de seguretat a la Clàusula 5.2.1. Recursos materials i tecnològics del present
Plec) i/o amb programacions d’agendes de seguiment.
Serà l’ens local qui ponderarà un conjunt de dimensions mitjançant una valoració de la
situació de necessitat (veure apartat 5.1.2. Informació, valoració i accés al servei a la
Clàusula 5.1. Sobre el procediment de prestació i gestió del servei). Aquesta valoració
determinarà la identificació d’una persona com a idònia per disposar del servei així com
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també ho seran els indicadors que marcaran l’orientació dels terminis per a la instal·lació del
servei per part de l’empresa contractada (veure apartat 5.1.3. Alta en el servei a la Clàusula
5.1. Sobre el procediment de prestació i gestió del servei).
Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència que s’establiran són
les següents:
Usuari/ària tipus A: Titular del servei
Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. Aquesta disposarà de terminal i
d’unitat de control remot (polsador). En un domicili solament podrà haver un/a usuari/ària
tipus A.
Usuari/ària tipus B: Persona usuària amb unitat de control remot addicional
Persona que conviu amb el titular del servei i que alhora reuneix els requisits per ser-ne
usuària. Aquesta persona disposarà d’una unitat de control remot addicional (polsador) i
substituirà a la persona titular en cas de baixa. En un domicili podrà haver més d’un/a
usuari/ària tipus B.
Usuari/ària tipus C. Persona usuària sense unitat de control remot addicional
Persona que conviu amb el titular del servei i que necessita les prestacions i atencions que
el servei proporciona, però donada la seva capacitat física, psíquica o sensorial, no pot
activar per sí mateixa el servei. Aquesta persona usuària ha de causar baixa quan ho faci el
titular, excepte en el cas que passi a dependre d’altra persona titular del servei.
Les persones amb limitacions de comprensió i discerniment, és a dir, persones amb
malalties mentals greus, incloses les demències no podran ser titulars del servei, encara
que podran ser persones usuàries del servei recolzades per una persona titular principal,
constituint un/a usuari/ària tipus C.
4. RESPONSABILITATS DELS AGENTS PARTICIPANTS AL SERVEI LOCAL DE
TELEASSISTÈNCIA
Les funcions generals que s’esmenten a continuació són responsabilitat dels agents que
participen al Servei Local de Teleassistència, sens perjudici de que també ho siguin totes
aquelles altres tasques específiques que es detallin al llarg dels presents plecs.
4.1. RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA CONTRACTADA
L’empresa contractada serà responsable de desenvolupar les següents funcions generals:
La prestació del servei de teleassistència les 24 hores i els 365 dies de l’any per la qual
cosa haurà de disposar de protocols específics per als àmbits d’actuació descrits en el
present plec.
La provisió dels recursos materials, tecnològics i humans suficients per a la prestació
del servei seguint els paràmetres especificats en el present plec.
La gestió, seguiment i supervisió dels sistemes d’informació i dels processos de treball.
L’assegurament de la qualitat del servei i la satisfacció de les persones usuàries.
4.2. RESPONSABILITATS DELS ENS LOCALS
Els ens locals seran els responsables de portar a terme les següents funcions generals:
La identificació de les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, la
valoració inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada de la prestació del servei.
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L’actualització i el manteniment de les dades personals de la persona, així com el
seguiment del cas de les persones usuàries en el àmbit territorial de la seva
competència.
El cofinançament del 53% del servei.
4.3. RESPONSABILITATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals:
La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants.
La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència.
El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del
servei.
L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un
desenvolupament òptim del servei de teleassistència.
El cofinançament d’un 47% del servei.
4.4. REQUERIMENTS SOBRE LA IMATGE CORPORATIVA
L’empresa contractada haurà d’incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzades de
la Diputació de Barcelona en la totalitat de documentació de gestió o d’altres materials
tècnics o tecnològics (roba, terminals, vehicles, etc.). Així mateix, la imatge corporativa de la
Diputació de Barcelona serà inclosa en aquelles activitats de difusió i comunicació del servei
que en pugui realitzar l’empresa contractada.
També haurà de figurar el logotip de l’ens local o bé l’espai per a la seva incorporació, als
documents relacionats amb els circuits de gestió municipal, així com d’altres materials
tecnològics, si s’escau.
5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL
RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES DE L’EMPRESA CONTRACTADA

SERVEI.

5.1. SOBRE EL PROCEDIMENT DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI
L’empresa contractada haurà de prestar el servei de teleassistència seguint els
procediments bàsics que es descriuen a continuació per a una correcta gestió del Servei
Local de Teleassistència.
5.1.1. Transferència d’informació
a) En la posada en marxa del servei:
En el supòsit de què resulti adjudicatària d’aquest procediment de contractació una
empresa diferent a la que actualment presta el servei, el nou contractista haurà de
col·laborar en un procés de transferència d’informació que ha de garantir la continuïtat
del servei, atenent als següents criteris:
Amb caràcter previ a l’inici del present contracte, la Diputació de Barcelona
informarà als ens locals de la província de Barcelona, de les condicions de la nova
contractació del Servei Local de Teleassistència, els requeriments del traspàs de
la informació a la nova empresa contractada i els termes de la col·laboració en
aquest procés.
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En aquest sentit, durant un màxim de quatre mesos des de la data de formalització
del contracte, s’establirà un període transitori per realitzar el traspàs de la
informació necessària entre l’actual empresa prestadora del servei i la nova
empresa que resulti contractada. El ritme de transferència d’informació, de les
dades de les persones usuàries i de la instal·lació dels equipaments instal·lats als
domicilis de les persones usuàries (terminals, unitats de control remot i dels
dispositius complementaris) a partir de l’inici del contracte haurà de ser com a
mínim d’un 25% al mes, fins arribar al 100% a la finalització dels quatre mesos de
període transitori. Així mateix aquest traspàs serà aplicat també a les millores i els
elements de gestió que s’hagin implementat durant l’execució del contracte.
La Diputació de Barcelona vetllarà pel correcte procés de traspàs realitzant les
tasques de coordinació i seguiment tècnic que siguin necessàries.
b)

A la finalització del servei:
Dotze mesos abans de la finalització prevista del present contracte, la Diputació de
Barcelona endegarà un nou procés de contractació per a la prestació del servei de
teleassistència. En el supòsit que resultés adjudicatària una empresa diferent a la
contractista s’obrirà un període transitori 4 mesos abans de la finalització del
contracte.
Durant aquest període, s’hauran de transferir les dades relatives a les persones
usuàries, reprogramar els terminals, instal·lar els dispositius de seguretat, perifèrics o
complementaris així com altres millores que s’hagin derivat de la present contractació.
El ritme de transferència de tots aquests elements haurà de ser com a mínim d’un
25% al mes, havent-se completat al 100% al final d’aquest període transitori.

5.1.2. Informació, valoració i accés al servei
És competència dels ens locals, la informació, valoració i selecció de les persones
usuàries del servei.
L’ens local recollirà la sol·licitud de la persona i/o d’un familiar mitjançant un document
segons el model que proporcioni la Diputació de Barcelona o un model propi de l’ens local
i facilitarà a la persona usuària la següent informació bàsica:
Definició i prestacions del servei.
Condicions d’accés al servei i obligacions de la persona usuària que garanteixin
l’adequada prestació.
Funcionament general del servei.
Identificació de l’empresa que prestarà el servei.
Terminis d’instal·lació del terminal i alta en el servei.
El preu del servei i el cost que s’estableix per a la persona usuària si l’ajuntament, en
funció de les seves competències, ha establert la participació de l’usuari en el
finançament del servei.
En el marc de la prestació del servei de teleassistència, l’ajuntament assumeix la
responsabilitat de:
Valorar la persona usuària i determinar si és idònia per gaudir del servei de
teleassistència.
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Proporcionar a l’empresa contractada, les dades personals i de valoració de la
persona per sol·licitar l’alta en el Servei Local de Teleassistència necessàries per
tramitar l’alta (o una relació d’altes).
S’hauran de traspassar dades personals de la persona sol·licitant que inclouran la següent
informació bàsica:
Dades personals i de contacte.
Dades tècniques (proveïdor telefònic de la persona usuària).
Situació de dependència de la persona i grau de valoració, si correspon
La situació de risc de la persona usuària en els termes que s’estableixin per
determinar la urgència en el ritme d’instal·lació.
o Altres observacions que es considerin.
o
o
o
o

Així mateix, s’hauran de detallar les dades de valoració de la persona que justifiquin
l’assignació del servei. Aquesta informació s’agruparà en dimensions que ponderaran les
següents categories:
o
o
o
o
o
o
o

Edat
Unitat de convivència
Xarxa social i de contactes
Autonomia/dependència
Salut
Habitatge/entorn
Valoració del professional que realitza la ponderació.

Aquesta informació serà traspassada per l’ens local mitjançant una aplicació informàtica
de gestió que proporcionarà l’empresa contractada (veure apartat 5.2.1.5. Sistemes
d’informació per a la gestió municipal de la Clàusula 5.2. Sobre els recursos necessaris
per a la prestació del servei) per a la coordinació amb els municipis de la província.
Mantenir actualitzades les dades de la persona usuària.
Facilitar a l’empresa que resulti contractada, les dades sobre els recursos d’atenció a
emergència que disposa l’ajuntament i informar dels canvis que s’hi produeixen.
5.1.3. Alta en el servei
L’empresa contractada serà la responsable de la instal·lació del terminal al domicili de les
persones usuàries i de la corresponent alta en el servei de teleassistència a partir de la
sol·licitud realitzada per part de l’ens local. També serà l’encarregada del manteniment
tècnic dels aparells i la substitució dels mateixos en cas que sigui necessari.
L’aplicació informàtica de gestió proporcionada per l’empresa contractada que a més ha
de permetre tramitar les altes, haurà de facilitar la gestió de les baixes, la incorporació dels
canvis en la situació de la persona usuària i la informació relativa al seguiment de les
persones usuàries. Així mateix, l’aplicació haurà de permetre visualitzar la informació
agregada d’activitat per cadascun dels municipis amb caràcter mensual i anual (veure
apartat 5.2.1.5. Sistemes d’informació per a la gestió municipal de la Clàusula 5.2. Sobre
els recursos necessaris per a la prestació del servei).
Així, l’empresa contractada ha de realitzar les següents tasques:
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Concertar telefònicament amb la col·laboració o coordinació dels serveis socials
municipals una visita domiciliària que serà realitzada per un/a Coordinador/a de zona
amb la persona usuària per:
o Informar la persona usuària dels termes detallats de la prestació del servei:
-

-

Característiques específiques de la teleassistència i funcionament.
Requeriments tècnics i/o tecnològics per gaudir del servei.
Proveïdors de telefonia, compatibilitats amb el servei de teleassistència i
possibles costos addicionals derivats, aliens al Servei Local de
Teleassistència i a l’empresa contractada.
Prestacions que inclou el servei: atenció a emergències telefònica i
presencial, serveis d’agenda, trucades de cortesia i seguiment o
recordatoris, així com informació sobre la mobilització i custòdia de claus (si
s’escau).
Controls automàtics del sistema.
Condicions, drets i deures de la persona usuària per garantir l’adequada
prestació.

o Valorar la idoneïtat de proposar la instal·lació de dispositius perifèrics.
o Detectar qualsevol situació de risc afegit i no comunicat pels serveis socials
municipals.
Complimentar, si s’escau, la informació de la persona usuària que ampliï i detalli la
informació bàsica i de valoració traspassada per a la tramitació de l’alta per l’ens
local.
Aquesta informació haurà de constituir l’expedient o l’informe de valoració de la
persona usuària en el servei i haurà d’estar informatitzada i preparada per a
l’explotació de la informació.
o Explicar el Document d’Acceptació de drets i deures de la persona usuària del
Servei Local de Teleassistència, model que serà proporcionat per la Diputació de
Barcelona, i recollir la signatura de la persona amb el corresponent lliurament
d’una còpia en format paper per al usuari.
o Explicar el protocol de mobilització i custòdia de claus i recollir la signatura de la
persona usuària, si s’escau, amb el corresponent lliurament d’una còpia per al
usuari, en format paper.
o En aquesta primera visita també es podrà posar en marxa el terminal, unitat de
control remot i d’altres complements, exceptuant aquells casos on es requereixen
intervencions tècniques específiques.
o En els casos que no s’hagi pogut fer la posada en marxa del terminal i l’alta en el
servei, s’ha d’informar dels terminis d’instal·lació que no podran ser superiors en
cap cas als 15 dies naturals i si el cas està prèviament valorat com a urgent, no
serà superior a les 48 hores. Els casos identificats com a urgents, no podran ser
més d’un cada cinc sol·licituds que es produeixin. Aquesta ràtio solament es podrà
ultrapassar en casos degudament justificats per l’ens local.
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Sobre els terminis d’instal·lació:
Alta urgent (48 hores): és aquella que prové d’una situació extraordinària en què la
persona sol·licitant corre un perill real i imminent de patir una emergència social o sanitària
o està en una situació d’extrema necessitat social. Un alta urgent vindrà identificada pels
ens locals en els casos que es donin simultàniament, com a mínim, dues de les tres
situació següents:
1. Manca de xarxa sociofamiliar
2. Situació de salut de la persona usuària:
a) Malaltia greu amb tractaments agressius.
b) Malaltia que pugui causar una pèrdua de consciència sobtada.
c) Persones que rebin un tractament pal·liatiu.
3. Riscos i/o incidències recurrents en la persona:
a) Caigudes freqüents.
b) Hospitalització reiterada o de llarga durada.
c) Accidents en el domicili en el últim mes.
Alta normalitzada (15 dies): és aquella que no té un caràcter urgent segons els criteris
esmentats anteriorment però compleix els requeriments de perfil per ser persona usuària
del servei. Els ens locals tindran la possibilitat d’identificar una o vàries altes normalitzades
com a prioritàries per orientar l’empresa prestadora sobre l’ordre d’instal·lació de les
sol·licituds. Les altes normalitzades es poden veure afectades per límits pressupostaris,
problemes tècnics o situacions personals de l’usuari/ària, aspectes que sempre hauran de
ser aliens a l’empresa contractada. Aquestes seran les causes en què l’empresa
contractada haurà de motivar la superació en els terminis d’instal·lació indicats.
Concertar una nova visita, si s’escau, per instal·lar el terminal en les condicions i
terminis prèviament acordats. Aquesta serà realitzada per tècnics especialitzats, que
estaran sempre acreditats i que oferiran degudament a la persona la informació sobre
l’ús i el manteniment dels aparells.
La instal·lació es realitzarà de forma que el terminal de teleassistència tingui la
capacitat de prioritzar qualsevol comunicació per pulsació del terminal o de la unitat de
control remot sobre qualsevol tipus de comunicació telefònica, exceptuant que hi hagi
impediments tècnics insalvables que ho impedeixin.
En la visita que s’instal·li el terminal i components necessaris, es realitzaran les proves
tècniques que siguin necessàries des del domicili per verificar la cobertura. Aquestes
trucades tindran un cost mínim per a la persona usuària (màxim una trucada local) i
seran l’evidència del correcte funcionament del terminal i del polsador, confirmant l’alta
de la persona en el servei.
Disposar d’un sistema de gestió de la totalitat de l’equipament tècnic que asseguri el
manteniment preventiu i correctiu. En aquest sentit, els equips hauran d’estar
programats per realitzar una comprovació automàtica de funcionament al menys cada
15 dies i l’empresa haurà de realitzar el manteniment tècnic dels aparells si es
comprova una avaria o fallida del sistema en les 48 hores següents a la detecció de la
mateixa. Els detalls de la gestió de l’equipament tècnic es concreten a l’Annex I.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics del present Plec.
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5.1.4. Procediment d’atenció i modalitats de prestació
L’atenció que es presta pel servei haurà de venir configurada per les següents modalitats i
condicions:
5.1.4.1. Comunicacions bidireccionals entre la persona usuària i el Centre
d’atenció
Consideracions generals:
La persona usuària podrà establir comunicació amb el Centre d’atenció mitjançant la
pulsació del terminal o de la unitat de control remot, sempre que ho consideri necessari.
El cost d’aquesta trucada no podrà ser mai de tarificació especial o addicional,
considerar-se com a màxim l’equivalent al preu d’una trucada local.
El contractista ha de ser titular, al menys, d’un número 90x de la xarxa intel·ligent, al
qual es realitzin aquestes trucades de les persones usuàries. El cost d’aquesta trucada,
no podrà ser mai de tarificació especial o addicional, havent de considerar-se com a
màxim una trucada local.
Davant qualsevol trucada rebuda en el Centre d’atenció, els operadors s’hauran
d’identificar com a Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona i
adreçar-se a la persona pel seu nom, identificar-se com teleoperador/a, amb un tracte
de respecte i amabilitat.
La persona usuària haurà d’estar assabentada que la conversa serà gravada. El
contingut del missatge pre-gravat haurà de ser consensuat i aprovat per la Diputació de
Barcelona.
Totes les comunicacions entrants s’han de respondre en un temps mitjà màxim de 10
segons, a comptar des de l’entrada de la trucada en el Centre d’atenció i la durada
mitjana d’aquestes haurà de ser de 3 minuts.
Les trucades ateses en el Centre d’atenció produiran una activació del sistema
informàtic mostrant la següent informació sobre la persona usuària:
Identificació de la trucada (nom de la persona usuària).
Identificació del terminal o polsador que genera l’alarma.
Dades més rellevants de la persona usuària.
Accés a l’expedient complet.
Recursos disponibles per mobilitzar.
Procediments d’actuació davant incidències.
Per seguretat del sistema, la trucada, una vegada generada per la persona usuària,
solament podrà ser finalitzada des del Centre d’atenció.
En tots els casos, els/les teleoperadors/es hauran de comptar amb el suport dels
protocols d’actuació d’emergències, d’un/a supervisor/a del Centre d’atenció i de la
coordinació del Responsable del Centre d’atenció.
Els tipus generals de comunicacions es classificaran i podran avaluar-se per:
Trucades rebudes procedents de la persona usuària mitjançant el terminal o
unitat de control remot.
Trucades emeses realitzades per la Central a la persona usuària o contactes i/o
recursos.
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Trucades/alarmes de seguretat, de realització automàtica, procedents de
dispositius de seguretat.
Trucades/alarmes tècniques, de realització automàtica per a la notificació de
l’estat de la tecnologia.
Tipologies de trucades:
Les comunicacions bidireccionals entre la persona usuària i el Centre d’atenció es
classifiquen en trucades informatives, per emergència o de seguiment i atenció
personal, tipologies i protocols de comunicació que es descriuen a continuació.
a) Informatives: Són trucades que faciliten l’intercanvi d’informació sobre dades,
modificacions i altres continguts del servei, com aquelles preventives amb
recomanacions davant situacions específiques. S’ha d’informar a la Diputació de
Barcelona amb caràcter previ d’aquelles trucades informatives no previstes, com
per exemple campanyes, i no previstes en el present Plec, per al seu
consentiment.
b) Per emergència: Són trucades produïdes per situacions que impliquen risc per a
la integritat física, psíquica o social de la persona o del seu entorn. Requereixen
l’actuació i, en el seu cas, la mobilització de recursos propis del servei (Unitats
mòbils) o de l’entorn de la persona usuària, o externs, com ara socials o sanitaris,
d’emergències o de forces de seguretat, entre d’altres.
La resposta davant una trucada d’emergència es farà d’acord amb el protocol descrit a
continuació i atenent als següents nivells:
Nivell 1. Resposta verbal
Davant qualsevol comunicació d’emergència el personal del Centre d’atenció,
mitjançant una escolta activa, haurà d’avaluar la situació, determinar el motiu de la
trucada i donar resposta telefònica a la demanda. Si no resulta efectiu, s’haurà de
passar al nivell següent.
Nivell 2. Resposta verbal amb mobilització de recursos
La mobilització de recursos al domicili de la persona ha de ser motivada per una
emergència domèstica, social o sanitària. Podran ser:
Recursos propis del Servei Local de Teleassistència: unitats mòbils, que es
detallen a l’apartat b) Actuacions de les Unitats Mòbils de la clàusula 5.1.4.3.
Intervencions domiciliàries del present Plec.
Recursos de referència de la persona o d’altres recursos públics i/o privats.
Una vegada activada la mobilització de recursos, el Centre d’atenció es posarà
simultàniament en contacte amb la xarxa de contactes habitual de la persona usuària
per informar-la simultàniament de la situació.
El Centre d’atenció serà responsable de realitzar el seguiment de les actuacions
portades a terme, i en cas de trasllat de la persona des del seu domicili, farà el
seguiment oportú de l’ingrés i del retorn de la persona a la seva llar.
Es procedirà a la mobilització de recursos propis del servei (Unitats mòbils) quan
l’emergència així ho determini (veure apartat b) Actuacions de les Unitats Mòbils de la
clàusula 5.1.4.3. Intervencions domiciliàries del present Plec.
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Es procedirà a la mobilització de recursos externs en els casos següents:
No s’ha pogut mantenir un diàleg des del Centre d’atenció amb la persona
usuària que activa la comunicació.
La xarxa de contactes habitual no pot establir comunicació de forma reiterada
amb la persona usuària i donat el requeriment d’aquesta al servei, el Centre
d’atenció tampoc pot establir-ne comunicació.
S’ha mantingut diàleg amb la persona usuària però es considera necessària la
mobilització de recursos.
S’ha activat una Unitat mòbil però es requereixen recursos socials o sanitaris
d’emergència per la situació de la persona usuària.
Per avís dels dispositius de seguretat segons els protocols establerts.
Un cop atesa l’emergència, es donarà per tancada i es programarà conjuntament amb
els serveis socials municipals el seguiment específic de la persona usuària durant els
successius dies a través de la programació d’agendes i/o de visites de seguiment
específiques de la Unitat mòbil i fins el tancament de les conseqüències (no
cronificades) de l’emergència.
c) De seguiment i atenció personal. Són aquelles trucades que tenen l’objectiu de
realitzar un seguiment de la persona usuària per comprovar el seu estat físic i/o
anímic, bé per recordar cites, activitats o gestions. Es tracta de transmetre
recolzament, confiança i acompanyament permanent.
El Centre d’atenció efectuarà una trucada a les persones usuàries cada 3 mesos,
sempre que no s’hagi mantingut un contacte anterior en aquest període, però en tot
cas, aquest termini mai ha de ser superat. Aquest termini es podrà ampliar a
requeriment de la persona i/o de la seva família i escurçar a proposta de l’ajuntament,
en cas de persones amb un alt risc social o per la seva situació de salut.
En cas de no aconseguir la comunicació amb la persona usuària, es repetirà la trucada
durant els 3 dies següents, en franges horàries diferents. Si persisteix la manca de
comunicació, s’haurà de procedir a contactar amb un familiar per obtenir la informació
necessària sobre la situació de la persona.
La tipologia de trucades de seguiment i d’atenció personal és la següent:
Trucades de seguiment general: Són les comunicacions establertes en els terminis
descrits en el present contracte i aquelles que es determinin excepcionals per l’alt risc
de la persona usuària, com per exemple una sospita de maltractaments, bé per realitzar
el seguiment després d’una emergència o bé per actualitzar les dades personals de la
persona.
Trucades d’agenda, recordatoris o cortesia: Són les comunicacions realitzades per
notificar a la persona usuària una activitat concreta de forma esporàdica o amb la
periodicitat que es fixi, així com les trucades efectuades relacionades amb felicitacions,
entre d’altres.
5.1.4.2. Avisos automàtics produïts pel sistema
El Centre d’atenció haurà de posar-se en contacte amb la persona usuària per avaries
tècniques en el sistema generades per:
Tall en la connexió del terminal a la xarxa elèctrica.
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Restabliment de la connexió a la xarxa elèctrica.
Avís de bateria baixa del terminal.
Avís de bateria baixa de la unitat de control remot.
El centre d’atenció haurà de realitzar les comprovacions necessàries per restablir el
servei de forma immediata.
5.1.4.3. Intervencions domiciliàries
a) Visites domiciliàries
L’empresa contractada haurà realitzar al menys una visita anual de seguiment a les
persones usuàries majors de 80 anys que visquin soles o acompanyades per una
persona en situació de dependència i/o discapacitat.
En aquesta visita s’omplirà un informe de la situació de la persona seguint el model que
proporcionarà la Diputació de Barcelona. La informació recollida haurà de ser
traspassada als Ens Locals corresponents i estarà disponible a l’aplicació informàtica
de gestió que disposi l’empresa contractada per coordinar-se amb els ens locals.
També es lliuraran els resultats agregats a la Diputació de Barcelona, sense la
incorporació de dades personals, per a la seva explotació i avaluació.
Aquesta visita es realitzarà independentment de les visites que siguin necessàries per
realitzar l’alta en el servei i/o per la instal·lació de terminals i manteniment tècnic del
servei.
Aquesta tipologia de visites de seguiment haurà de ser realitzada o supervisada per
un/a Coordinador/a de zona.
b) Actuació de les Unitats Mòbils
Les Unitats Mòbils conformen un recurs de primera resposta d’atenció a emergències
socials de forma presencial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que és
complementari al servei de teleassistència d’atenció bàsic.
Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter
mòbil, que complementen els serveis prestats des del Centre d’atenció a través de la
intervenció presencial en el domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de
primera resposta, seguiment de les persones usuàries o intervencions tecnològiques
bàsiques.
Les Unitats Mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del servei,
i d’altres seran complementàries o secundàries i excepcionals.
Les funcions prioritàries de les Unitats Mòbils són:
Intervenir directament davant emergències de caire social derivades per exemple
d’un intent de robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a
la llar.
En aquests casos, des del Centre d’atenció es mobilitzarà la Unitat Mòbil al
domicili de la persona usuària, i si s’estima oportú, de forma complementària es
mobilitzaran les persones de contacte de la persona usuària i els recursos
d’atenció a emergències de la comunitat.
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Aixecament de caigudes produïdes al domicili.
En aquests casos, des del Centre d’atenció es mobilitzarà la Unitat Mòbil al
domicili de la persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi una certesa absoluta
que la persona torna a estar en una situació normalitzada i no hi ha hagut motius
que sospitin d’alguna conseqüència sobre la salut de la persona.
Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del Centre d’atenció o
per la Unitat Mòbil quan arriba al domicili i detecta la necessitat d’un recurs
d’emergència.
Les funcions complementàries o secundàries de les Unitats Mòbils són:
Mobilització de claus.
La Unitat mòbil realitzarà gestions en la recollida i/o mobilització de les claus
de domicilis de persones usuàries dels municipis que les tinguin en
custòdia.
Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de
risc. Aquests casos seran acordats amb els serveis socials municipals.
Companyia i recolzament en casos específics.
Intervencions tecnològiques bàsiques relacionades amb la unitat de
teleassistència i els seus complements.
L’empresa contractista haurà de proveir 11 Unitats Mòbils (vehicles) amb els recursos
necessaris i suficients (humans, materials i tècnics) que realitzaran intervencions als
ens locals de la província de Barcelona. Cada Unitat Mòbil tindrà una base territorial de
localització a diferents municipis de la província de Barcelona que seran proposats per
la Diputació de Barcelona i amb l’acord de cadascun de l’ens local corresponent
mitjançant la signatura d’un conveni específic. Aquestes bases tindran la finalitat de ser
el lloc d’estacionament i de canvis de torns dels professionals.
Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del
Servei Local de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus
que regirà les condicions relatives a aquestes bases territorials, com poden ser: zones
de treball per canvis de torn, l’espai d’aparcament i la facilitat de proporcionar un
distintiu per circular en zones de trànsit restringit, etc. Aquest conveni tipus servirà de
base per a la signatura dels convenis específics esmentats al punt anterior.
Les 11 Unitats Mòbils hauran de realitzar un mínim de 65.000 hores de treball anual
efectiu. Així mateix, el temps màxim en què s’ha de produir una mobilització per una
intervenció identificada como prioritària haurà de ser de 40 minuts.
5.1.5. Modificacions en la tipologia de persona usuària i d’altres canvis
Durant el procés de prestació del servei de teleassistència, l’empresa contractada haurà de
procedir a canviar la tipologia de persona usuària en els casos següents:
Defunció del titular del servei (Tipus A)
L’empresa haurà de donar de baixa a la persona titular del servei. Es poden donar les
següents situacions:
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Si hi ha una persona usuària (Tipus B) al domicili, automàticament es donarà d’alta
com a Tipus A.
Si hi ha una persona usuària (Tipus C) al domicili, s’haurà d’estudiar el cas amb els
serveis socials municipals per valorar si pot trobar-se altra persona usuària Tipus A al
domicili, i en cas contrari, donar de baixa definitiva la persona tipus C.
Empitjorament de l’estat de salut de la persona titular del servei (Tipus A) o de la persona
usuària Tipus B
L’empresa haurà de canviar la tipologia de les persones usuàries quan aquestes no puguin
fer ús del polsador i sempre amb la confirmació de serveis socials municipals. Es poden
donar les següents situacions:
Si s’agreuja l’estat de salut de la persona titular tipus A en un domicili que hi ha una
persona tipus B: La persona tipus A passa a ser tipus C i la tipus B a tipus A.
Si s’agreuja l’estat de salut de la persona tipus B, aquesta passarà a ser usuari tipus
C, depenent de l’usuari titular tipus A.
Si s’agreuja l’estat de salut de la persona titular tipus A i aquesta viu sola, es donarà
de baixa definitiva al servei.
Els Serveis Socials municipals hauran de disposar de la informació de les persones usuàries
que han patit modificació del tipus d’usuari de forma mensual per part de l’empresa
contractada, en cas que sigui detectada per l’empresa.
En cas que siguin els Serveis Socials municipals els que detecten la necessitat de modificar
alguna dada de la persona usuària aquesta serà comunicada a través de l’aplicació
informàtica de gestió que posi a disposició l’empresa contractada i tal i com es detalla a
l’apartat 5.2.1.5. Sistemes d’informació per a la gestió municipal de la Clàusula 5.2. Sobre
els recursos necessaris per a la prestació del servei.
5.1.6. Suspensió temporal en el servei
Es considerarà la suspensió temporal del servei, l’absència temporal de la persona usuària
del domicili durant un període limitat que serà com a màxim de 2 mesos o un termini amb
una data de retorn concreta.
En el procés de suspensió temporal del servei, l’empresa contractada haurà de tenir en
compte que:
La comunicació de l’absència temporal podrà arribar a l’empresa per diferents vies:
o La persona usuària o els seus familiars ho comuniquen directament al Centre
d’atenció mitjançant el terminal.
o Des del Centre d’atenció es detecta l’absència de la persona usuària mitjançant
les trucades de seguiment general periòdiques.
o Els Serveis Socials municipals comuniquen a l’empresa l’absència temporal de la
persona.
Serà suficient la comunicació via telèfon. Aquesta trucada interromp temporalment la
prestació del servei i la facturació durant el període d’absència.
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Es valorarà si cal o no retirar el terminal del domicili per al seu manteniment tècnic. Si
calgués la retirada, l’empresa es desplaçarà al domicili de la persona i es signarà un
comunicat d’intervenció tècnica que s’arxivarà com a prova.
Els Serveis socials municipals disposaran d’informació de les persones usuàries que
han cursat suspensió mensualment, la data i el motiu de l’absència.
Es farà un seguiment específic de les persones en situació de suspensió temporal per
tenir un control sobre si s’ha de reactivar el servei una vegada finalitzat el període o
bé si ha esdevenir una baixa definitiva.
La represa del servei s’ha de comunicar telefònicament al Centre d’atenció, com a
mínim 72 hores abans per part de la persona usuària, familiars o els Serveis Socials
municipals.
Si s’ha procedit a la retirada del terminal, la reinstal·lació es farà en un període no
superior a 48 hores.
5.1.7. Baixa definitiva en el servei
Els motius per sol·licitar una baixa definitiva en el servei són els següents:
Defunció de la persona usuària.
Ingrés en un centre residencial.
Absència temporal de llarga durada del domicili habitual i contrastada pels Serveis
Socials municipals.
Incapacitació per utilitzar el servei d’una forma òptima o modificació de les
circumstàncies que varen motivar l’alta en el servei.
Trasllat de domicili que causi una baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’un
municipi de la província de Barcelona menor de 300.000 habitants.
Manifestació expressa de la persona usuària o els familiars autoritzats.
En el procés de baixa definitiva en el servei, l’empresa contractada haurà de tenir en compte
que:
La sol·licitud de baixa definitiva podrà ser notificada per diferents vies:
o La persona usuària o els seus familiars ho comuniquen directament al Centre
d’atenció mitjançant el terminal.
o Des del Centre d’atenció es detecta l’absència de la persona usuària mitjançant
les trucades de seguiment general periòdiques i s’ha comunicat i confirmat
posteriorment amb els Serveis Socials municipals.
o Els Serveis Socials municipals comuniquen a l’empresa la baixa definitiva de la
persona.
Un cop contrastada i confirmada la intenció de baixa definitiva per l’empresa
contractada, es contrastarà amb els serveis socials municipals qui hauran de
confirmar-ho en un termini màxim de 10 dies a través de l’aplicació informàtica de
gestió que es posarà a disposició tal i com es recull a l’apartat 5.2.1.4. Sistemes
d’informació per a la gestió municipal de la Clàusula 5.2. Sobre els recursos
necessaris per a la prestació del servei. En aquest moment, la baixa definitiva es farà
efectiva i cessarà la facturació en el servei.
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L’empresa procedirà a retirar el terminal al domicili en un termini màxim d’un mes,
signant un comunicat d’intervenció tècnica que serà el comprovant de la retirada.
Els Serveis socials municipals disposaran d’informació de les persones usuàries amb
caràcter mensual que han cursat baixa definitiva, la data i el motiu de la baixa.
5.2. SOBRE ELS RECURSOS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
5.2.1. RECURSOS MATERIALS I TECNOLÒGICS
L’empresa contractada ha de proveir al Servei Local de Teleassistència seguint les
condicions tècniques descrites, dels següents recursos tècnics i tecnològics bàsics:
Unitat domiciliària de teleassistència composta per un terminal domiciliari i al menys,
una Unitat de Control Remot (UCR).
Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària.
Teleassistència mòbil.
Centre d’atenció.
Unitats Mòbils, prestació que es descriu a l’apartat b) Actuacions de les Unitats Mòbils
de la clàusula 5.1.4.3. Intervencions domiciliàries del present Plec.
En termes generals, i respecte a la gestió d’aquests recursos, l’empresa contractada haurà
de garantir:
Un sistema de gestió de l’equipament tècnic que asseguri el creixement del servei i el
manteniment preventiu i correctiu dels recursos materials i tecnològics esmentats.
La disposició d’un estoc d’equipament tecnològic que permeti la reposició immediata
en els casos que s’estimi necessària en els termes especificats a l’Annex I.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics.
La reparació i substitució de terminals instal·lats en els domicilis en els termes
detallats a l’Annex I, característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics.
La informació a la Diputació de Barcelona de les possibles millores tecnològiques o la
innovació relativa a l’equipament tecnològic que pugui aparèixer en el mercat, així
com la proposta de proves de valoració per a la implantació d’aquestes millores en
terminals, unitats de control remot i/o dispositius perifèrics o complementaris.
Les característiques tècniques específiques dels recursos materials i tecnològics queden
recollides de forma detallada a l’Annex I. Característiques tècniques dels recursos materials
i tecnològics del present Plec.
5.2.1.1. Unitat domiciliària de teleassistència
La unitat domiciliària són els dispositius bàsics que s’instal·len al domicili de la persona
usuària i que permeten la comunicació amb el Centre d’Atenció.
La unitat domiciliària de teleassistència està constituïda per dos components:
Terminal domiciliari de teleassistència amb un mínim de dos botons: botó d’alarma
i botó de cancel·lació d’alarma. Haurà de tenir leds avisadors de trucada i
d’incidències tècniques. Aquest terminal es podrà connectar amb el Centre
d’atenció a través de la línia telefònica fixa, mòbil o a través d’altres mitjans
compatibles.
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Unitat de control remot (UCR) que tindrà la finalitat d’emetre el senyal codificat via
ràdio des de qualsevol punt del domicili.
Haurà de disposar d’una modalitat de subjecció en modalitat de polsera o penjoll,
essent necessària la incorporació d’un penjoll per evitar estrangulacions. Aquest
haurà de tenir un radi d’acció suficient per garantir una cobertura de al menys 50
metres de radi a l’interior dels habitatges. Aquest component també haurà de
comptar amb una versió adaptada per a persones amb dificultats de mobilitat a les
extremitats superiors.
Es cas de persones amb dificultats de comunicació, l’empresa contractada haurà
de posar a disposició per aquesta tipologia de persones usuàries d’un terminal
domiciliari adaptat. A data 31/12/2016 el Servei Local de Teleassistència tindrà
aproximadament 50 dispositius adaptats a aquesta necessitat. Durant la vigència
del contracte es proveirà el nombre de dispositius adaptats a dificultats de
comunicació que siguin necessaris. La valoració de necessitat haurà de venir
determinada per l’ens local.
El terminal i UCR han de complir amb la totalitat de la normativa estatal i europea
en vigor. En general s’exigeix que l’empresa contractada compleixi:
Directiva Europea 1999/5/EC del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de
1999 sobre ‘Harmonització dels equips de ràdio i terminals de telecomunicacions i
reconeixement mutu de la conformitat’ (Directiva R&TTE).
Els senyals entre el terminal i la UCR o els dispositius utilitzen un senyal de
radiofreqüència d’una banda absent d’interferències. S’atén a allò especificat en
aquesta matèria per la Direcció General de Telecomunicacions respecte les
especificacions tècniques dels equips a utilitzar en els serveis de valor afegit de
telecomandament, telemedia, telealarma i telesenyalització. S’exigeix el rang de
freqüències compreses entre 869.20 i 869.25 Mhz d’acord amb la CEPT/ERC/REC
[70-03].
Compatibilitat electromagnètica (EMC) del dispositiu de terminal i UCR, marcada
per la normativa europea en vigor.
La UCR ha de ser hermètica a l’aigua i complir els requisits exigits per al nivell
d’estanqueïtat IP67.
La UCR en format penjoll, ha de complir la norma EN-50134-2.
Les característiques generals de l’equipament tecnològic utilitzat per a la prestació del
servei hauran de complir:
Els requisits exigits per la normativa vigent descrita anteriorment.
Acceptar la connexió de diferents perifèrics, com els dispositius de seguretat, en
funció de les necessitats de la persona usuària.
Detectar diferents estats anòmals del sistema en el domicili de la persona usuària,
com a mínim: tall en la connexió del terminal amb la xarxa elèctrica, restabliment
de la connexió a la xarxa elèctrica, baixa càrrega de les bateries del terminal,
baixa càrrega de la bateria de la UCR, absència de connexió a la xarxa elèctrica.
Realitzar de forma automàtica i silenciosa la comprovació del funcionament del
terminal de la persona usuària i la connectivitat de la línia telefònica amb la
periodicitat establerta al present Plec.
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Aquestes característiques i requeriments es detallen de forma específica a l l’Annex I.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics del present Plec.
5.2.1.2. Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària
L’empresa contractada haurà de proveir de dispositius perifèrics de seguretat en
aquells casos on s’identifiquin potencials riscos de la persona usuària relacionats amb
la seva salut o a la seva llar, que fan necessari el reforç del servei prestat a través del
terminal de teleassistència amb altres suports tecnològics amb la finalitat d’aportar més
seguretat a la persona i al seu entorn familiar.
La identificació dels riscos així com la proposta d’assignació dels dispositius haurà de
venir determinada pels Serveis Socials municipals o a través de l’empresa contractada,
que comptarà posteriorment amb la validació de l’ens local corresponent.
Aquests dispositius tenen l’objectiu d’incrementar la seguretat de la persona en la seva
llar i per tant, també del seu entorn familiar, en definitiva salvaguardar el benestar de la
persona, enviant una alarma al Centre d’atenció si es detectés una emergència
d’aquestes característiques. Aquestes alarmes emeses des d’un detector hauran
d’enviar un codi que permeti identificar el tipus de dispositiu que origina la trucada des
del Centre d’atenció.
L’empresa contractada haurà de facilitar en iniciar el servei els dispositius de seguretat
inclosos com a part del Servei Local de Teleassistència en els termes següents de
tipologia i nombre:
Dispositius per detectar riscos potencials a la llar:
o Detectors de foc/fum: Son dispositius per detectar la presència de fums
procedents d’un incendi. Estan indicats per a llars que disposen d’aparells
susceptibles de provocar foc, tant si són elèctrics com si no (cuina de gas,
braser elèctric o de carbó, etc.) i a més són persones que pateixen freqüents
pèrdues de memòria, tenen una limitació visual o olfactiva o han sofert algun
incident relacionat.
o Detectors de gas: Son dispositius per detectar fuites a la llar de gasos com el
butà, monòxid de carboni, propà, gas natural i gas ciutat. Estan indicats per a
llars que utilitzen com a combustibles i que presenten riscos de fuites i a més
són persones que pateixen freqüents pèrdues de memòria, tenen una
limitació visual o olfactiva o han sofert algun incident relacionat.
Dispositius per detectar riscos potencials per a la salut de la persona:
o Detectors de mobilitat/passivitat: Son dispositius per controlar l’activitat i/o la
inactivitat de la persona, per exemple, els detectors d’obertura de portes. El
dispositiu alerta d’un incompliment de certa rutina diària d’aquesta persona
que pot estar relacionada amb una situació de risc, per la qual cosa es
programa el dispositiu, per exemple si s’instal·la a la nevera, controla la no
obertura en més de 12 hores.
o Detectors de caigudes: Són dispositius per detectar la caiguda d’una persona
usuària. Estan indicats per persones amb un riscos o historials de caigudes
freqüents.
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Els dispositius hauran de complir un pla de revisió periòdica per tècnics/ques
especialitzats/des en un període màxim d’un any entre revisions.
A més, els dispositius que depenguin de bateries per al seu funcionament hauran de
tenir activa la funció d’emissió de trucada tècnica de baixa bateria amb la codificació
adequada per a la seva identificació pel Centre d’atenció.
L’empresa contractada haurà de proveir en iniciar el contracte com a mínim, un conjunt
de 5.500 dispositius perifèrics de seguretat que són aproximadament els que tindrà
instal·lats el Servei a data 31/12/2016 i que tindran la següent distribució estimada:
Tipologia de
dispositius
Subtipus
Nombre de
detectors

Dispositius per detectar
riscos potencials a la llar
Detectors
Detectors
foc/fum
de gas

Dispositius per detectar riscos potencials per a la
salut
Detectors
de
Detectors de caigudes
mobilitat/passivitat

2.400

1.100

1.850

150

Aquestes característiques i requeriments es detallen a l l’Annex I. Característiques
tècniques dels recursos materials i tecnològics del present Plec.
5.2.1.3. Teleassistència mòbil
La teleassistència mòbil és una modalitat de servei que es presta fora del domicili
mitjançant un terminal i que garanteix el contacte des de qualsevol punt geogràfic que
tingui cobertura de telefonia mòbil amb el Centre d’atenció les 24 hores i els 365 dies
de l’any dins de la província de Barcelona.
Aquest dispositiu està dissenyat per a la comunicació de situacions d'emergència fora
del domicili, en espais oberts, per facilitar l'enviament del senyal de posicionament GPS
que podrà oscil·lar entre els 5 i 40 metres, aproximadament.
La Teleassistència Mòbil té l'objectiu d'afavorir l'autonomia personal oferint seguretat
fora de la llar a persones amb riscos de salut o caigudes i que viuen aïllades,
especialment en entorns rurals, o amb manca de xarxa social i/o familiar.
La prestació consisteix en l'atenció des de la Central d'atenció, la mobilització dels
recursos d'emergència i/o contactes de la persona usuària; quedant exempta la
mobilització del recurs de la Unitat Mòbil en espais públics, ja que l'atenció a
emergències fora de llar és competència dels cossos de seguretat i emergència
corresponents. La resta de serveis associats a la Teleassistència domiciliària es
presten dins de la llar amb els complements tecnològics específics per aquesta
prestació.
L’empresa contractada haurà de proveir en iniciar el contracte com a mínim, un conjunt
de 100 dispositius de teleassistència mòbil que són aproximadament els que tindrà
instal·lats el Servei a data 31/12/2016.
Les característiques i requeriments d’aquesta modalitat de servei es detallen a l’Annex
I. Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics del present Plec.
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5.2.1.4. Centre d’atenció
L’empresa haurà de disposar d’un Centre d’atenció que doni cobertura al Servei Local
de Teleassistència. Serà el responsable de la recepció i emissió de les comunicacions i
avisos enviats des dels equipaments instal·lats en els domicilis de les persones
usuàries (Terminal, UCR, dispositius de seguretat, teleassistència adaptada, mòbil,
etc.).
El Centre d’atenció haurà de disposar de la tecnologia (software de gestió de servei,
hardware, servidors, etc.) amb capacitat suficient per processar les comunicacions i
avisos adequadament i proporcionar als operadors la informació sobre el dispositiu que
les genera.
El Centre d’atenció proposat, així com els plans de contingència, podran ser auditats
per entitats especialitzades si així ho requereix la Diputació de Barcelona, una vegada
signat el contracte. L’empresa contractista haurà de facilitar tota la informació
necessària que li sigui requerida en aquests processos.
L’empresa contractada haurà de tenir almenys:
Un Centre d’atenció principal.
Un Centre d’atenció de suport amb la mateixa operativitat tècnica que el principal
i ubicat en un edifici diferent. Aquest centre i els seus elements tècnics serviran
de backup i garantiran la continuïtat i atenció del 100% del servei en cas de
contingència des del propi centre o des d’un remot. Aquest/s centre/s hauran de
pertànyer a la mateixa empresa contractada.
Ambdós Centres, disposaran de Sistemes Ininterromputs d’Alimentació Elèctrica
que garanteixin el correcte funcionament dels Centres d’atenció en cas de tall de
subministrament elèctric general. Aquests sistemes hauran de suportar com a
mínim l’equipament dels Centres d’atenció (inclosa la il·luminació) i l’equipament
de la sala tècnica inclosa la climatització de la mateixa.
La sala tècnica on s’ubica l’equipament tecnològic dels Centres d’atenció, haurà
de disposar d’un sistema de climatització principal i altre de backup.
El Centre d’atenció haurà de tenir accessibles un nombre suficient de línies
telefòniques per a la prestació del servei i s’haurà de disposar com a mínim d’un
backup de les línies telefòniques destinades per rebre i emetre les trucades del
servei.
Tots els Centres d’atenció, tant el principal com els de suport hauran de disposar
d’un sistema de gravació per a totes les trucades telefòniques rebudes i emeses.
Les característiques i els requeriments tecnològics del Centre d’atenció apareixen
ampliades a l’Annex I. Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics
del present Plec.
5.2.1.5. Sistemes d’informació per a la gestió municipal
L’empresa contractada haurà de disposar d’una aplicació informàtica de gestió tipus
plataforma web que garanteixi la comunicació bidireccional entre els professionals de
l’empresa i els ens locals amb la finalitat de poder gestionar l’activitat del servei des de
cadascun dels serveis socials municipals.
Aquesta eina ha de permetre l’intercanvi àgil, transparent i segur de la informació
relacionada amb el servei i les persones usuàries del mateix de forma que es garanteixi
la coordinació entre els municipis i l’empresa contractada.
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Les funcionalitats mínimes que s’han de poder portar a terme a través d’aquesta
plataforma són:
Oferir informació sobre dades bàsiques de les persones usuàries i sobre les
prestacions que reben el marc del servei.
Tramitar altes amb les corresponents valoracions realitzades pels ens locals,
baixes i suspensions temporals: els referents designats pels municipis podran
introduir en la plataforma les dades relatives a l’alta, baixa i suspensió temporal
del servei.
Oferir informació ordinària i extraordinària de l’activitat del servei a cadascun dels
municipis relacionada amb:
Baixes al servei.
Canvis en la tipologia de persona usuària.
Suspensions temporals.
Canvis de domicili.
Baixes anticipades.
Altes per reinici.
Nombre de trucades (emeses i rebudes) segons diferents filtres (persones
usuàries, període temporal, població, tipologia de persona usuària, tipologia
de trucades, etc.).
o Urgències ateses, segons diferents filtres.
o Intervencions domiciliàries (visites d’alta, seguiment i urgència), segons
diferents filtres.
o
o
o
o
o
o
o

Comunicació bidireccional d’incidències.
Accés i descàrrega d’informes i memòries del servei, en el format que indiqui la
Diputació de Barcelona. En concret, cadascun dels municipis podrà disposar de:
o Informe mensual de seguiment de l’activitat del servei al municipi.
o Memòria anual de gestió al municipi.
o Memòria de gestió anual del servei.
La informació i les dades que s’han de recollir en aquests informes i memòries es
troben detallades a la clàusula 6. Mecanismes de coordinació i seguiment del present
Plec.
o Altres informes, estudis o enquestes que realitzi l’empresa contractada a proposta
de la Diputació de Barcelona en el marc del objecte del contracte.
Aquesta eina haurà de:
Comptar amb les oportunes mesures d’índole tècnica i organitzativa que
garanteixin la seguretat de la informació, segons allò establert al Títol VIII del
Reglament de desplegament de la LOPD, i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
especialment protegides emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja
provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.
Permetre la navegació des d’un PC i també de tauletes tàctils (dispositius tablet).
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Estar sotmesa a les oportunes inspeccions, controls i auditories de seguretat de la
informació.
5.2.1.6. Requeriments mínims d’interoperabilitat entre sistemes
Els sistemes de gestió que posi al servei l’empresa contractada per prestar el servei de
teleassistència han de tenir capacitat d’integrar-se o interoperar amb altres sistemes
d’informació o plataformes de gestió assistencial, especialment amb l’àmbit de salut, de
tal forma que es permeti un intercanvi de dades entre sistemes i una garantia de les
mateixes.
En aquest sentit, els sistemes de gestió proposats per la empresa contractada per a la
gestió del Servei Local de Teleassistència han de permetre les següents funcionalitats
respecte a l’intercanvi de dades:
Identificar la persona usuària amb el CIP (Codi d’Identificació Personal) com a
identificador únic tot i que també incorporin el DNI o NIE.
Validar aquest identificador CIP amb el sistema RCA (Registre Central de
persones Assegurades) per garantir la coherència de la informació de la persona
usuària.
Incorporar informació compartida de HC3 mitjançant els serveis web de consulta
(ETC Cerques) publicats per HC3.
Publicar la informació relativa a l’activitat de gestió del servei de teleassistència a
HC3.
Interoperar amb sistemes d’altres dispositius sanitaris i socials amb la finalitat de
rebre i enviar peticions d’assistència, utilitzant els estàndards basats en HL7
seguint les guies d’implementació WiFIS (Workflow en Institucions de Salut).
Incloure les adaptacions necessàries per tal d’incorporar-se a la gestió de
processos centrats en la persona, segons el disseny que es realitzi en el projecte iSISS.cat, incorporant les interfícies per rebre i enviar informació dels processos i
per gestionar-los.
Gestionar dades estructurades que es podran utilitzar dintre del sistema
d’intercanvi d’informació HC3 o a la Plataforma de Salut Digital de manera
estructurada.
Utilitzar les codificacions, els catàlegs i els diccionaris que siguin considerats com
a codificacions de referència per part de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de
Catalunya. En cas que els sistemes de gestió utilitzin catàlegs de dades pròpies
caldrà que l’empresa contractada enviï les dades segons els catàlegs estàndards i
per tant haurà de mapejar els catàlegs propis en relació als catàlegs estàndards.
Garantir a nivell genèric les següents dades d’intercanvi a l’HC3:
o
o
o
o

Dades d’identificació.
Dades de referència del servei.
Dades socials i sanitàries oportunes.
Dades de valoració de necessitats.
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o Dades d’intervenció.
L’intercanvi de dades i informació entre els àmbits assistencial, sanitari i social es
farà mitjançant serveis web de consulta i publicació.
Les dades disponibles a l’HC3 que es podran consultar a través dels diferents WS
(Web Services) de consulta de HC3 per part d’entitats autoritzades de serveis
socials són:
o Dades de referència del pacient (CIP/NIF/NIE, centre i professional de
referència).
o Dades de salut, corresponent a diagnòstics i tipus de cronicitat PCC/MACA.
o Dades de valoració de necessitats (escales).
o Dades d’estat situacional.
o Dades del Pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC).
o Dades de prescripció.
o Documents PDF:
ALTA (Informe mèdic a l’alta d’internament).
ALTU (Informe d’urgències).
ACTDO (Inf. Atenció continuada domicili).
IATSS (Informe Alta Treball Social Sanitari).
En qualsevol cas, les dades disponibles al servei de teleassistència són les
referides més amunt i acordades entre els parts a través de la publicació de
documents amb WS de publicació HC3.
Aplicar xifratge a les dades que siguin intercanviades durant la transmissió a
través de xarxes públiques o sense fils en compliment de l’article 104 RDLOPD.
5.2.2. SOBRE ELS RECURSOS HUMANS
L’empresa contractada haurà de comptar amb un equip mínim per a la prestació del servei
de professionals dedicats a les tasques que s’especifiquen a continuació i distribuïts en
nombre i dedicació segons les ràtios descrites en el present plec.
5.2.2.1. Equip de coordinació i gestió del servei
Responsable del Servei de Teleassistència
Un/a Responsable o Director/a del Servei de Teleassistència que desenvoluparà
les tasques següents:
o Vetllar per un bon funcionament general de la plataforma de teleassistència i el
Servei Local de Teleassistència en general.
o Planificar, coordinar, desenvolupar i avaluar el compliment dels objectius del
servei a curt, mig i llarg termini.
o Assignar els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris perquè el servei
de teleassistència garanteixi els requeriments desplegats en el present plec.
o Assumir les funcions d’interlocució del servei amb la Diputació de Barcelona pel
que respecta al seguiment de la gestió del servei i assegurament de la qualitat,
principalment.
Supervisor/a
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Un equip de supervisors/es dels professionals dels nivells operatius
(coordinadors/es, oficials de teleassistència i/o unitat mòbil i teleoperadors/es) que
seran les persones encarregades de les següents tasques:
o Coordinar els equips de professionals operatius i controlar el desenvolupament
de les seves tasques.
o Assegurar la qualitat en tot allò que respecta a la gestió operativa dels diferents
equips.
o Donar resposta a les incidències que es puguin produir en el servei.
L’empresa contractada haurà de proveir el nombre suficient de supervisors per tal
de garantir la coordinació i control dels equips de treball, la qualitat del servei i la
visió general de la situació en els municipis de la seva responsabilitat.
Coordinador/a de zona
Un/a Coordinador/a de zona per cada 750 usuaris tipus A. Aquest desenvoluparà
les tasques següents:
o Coordinar, gestionar i organitzar el servei en el territori.
o Actuar com enllaç entre les persones usuàries i el Responsable del servei.
o Assumir les funcions d’interlocució amb els Serveis socials municipals pel que
respecta al seguiment de casos i la gestió del servei en cada municipi, així com
mantenir una comunicació fluïda pel que respecta a les incidències i/o
necessitats específiques de les persones usuàries.
o Realitzar la primera visita al domicili de la persona usuària amb l’objectiu
d’informar a la persona de la prestació del servei, recollir les dades bàsiques de
la persona i el document d’Acceptació de drets i deures amb la finalitat de
donar d’alta la persona en el servei. En aquesta primera visita també es podrà
posar en marxa el terminal, unitat de control remot i d’altres complements,
exceptuant aquells casos en què es requereixen intervencions tècniques
específiques.
o Dirigir i organitzar els equips responsables de les instal·lacions i manteniment
dels terminals (oficials de teleassistència i/o unitat mòbil).
o Realitzar les visites domiciliaries de seguiment anual requerides al present plec
per als perfils de persones usuàries que s’indiquen.
o Realitzar les visites domiciliàries derivades de la detecció de riscos específics,
com una sospita de maltractaments o tracte inadequat per part de l’entorn.
o Garantir que tota la informació relativa a les persones usuàries del servei es
trobi disponible i actualitzada en el centre d’atenció, tant aquella relativa a altes
com d’aquella relacionada amb seguiments.
o Elaborar els informes i memòries tècniques que siguin pertinents i exigits en el
present plec relatius al seguiment de l’activitat del servei.
o Realitzar les tasques relacionades amb la intervenció en la comunitat relatives
a planificació, coordinació i execució de les mateixes.
5.2.2.2. Equip del Centre d’Atenció
Responsable del Centre d’atenció
Un/a Responsable del Centre d’atenció que assumirà les següents tasques:
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o Planificar, coordinar i monitoritzar l’activitat de gestió de les trucades que
realitza el personal Teleoperador, així com determinar les tasques i funcions
d’aquest en la configuració dels equips funcionals del Centre d’atenció.
o Coordinar l’equip professional del Centre d’atenció.
o Garantir el correcte funcionament de l’equipament tecnològic.
o Gestionar eficaçment les comunicacions que s’emeten i reben al Centre
d’atenció.
o Responsabilitzar-se de la mobilització dels recursos necessaris (propis o
externs), si s’escau, per un motiu d’emergència.
Teleoperador/a
Un equip de Teleoperadors/es que desenvoluparà les següents tasques:
o Gestionar trucades d’emergència d’acord amb les instruccions, protocols i
pautes personalitzades que s’estableixin.
o Realitzar trucades informatives i de seguiment segons les pautes establertes en
el present plec i aquelles realitzades per circumstàncies i situacions de
contingència específiques.
o Contactar amb els recursos designats, en cas de no contactar amb les
persones usuàries.
o Comunicar les incidències que es produeixen al Responsable del Centre
d’atenció o d’altres situacions excepcionals detectades que no es trobin
protocolaritzades o requereixen la coordinació amb altres professionals del
servei.
o Revisar i mantenir actualitzat l’expedient de la persona usuària.
El nombre de hores de treball efectiu i la presencia mínima de teleoperadors/es, a
més del dimensionat mínim de l’espai d’atenció a trucades, haurà d’ajustar-se a
les següents ràtios:
a) Nombre d’hores de treball efectiu dels/de les teleoperadors/es respecte el
nombre de terminals en actiu.
Nombre de terminals en actiu
Fins 1000
Total hores/anys
de treball efectiu
de
teleoperadors/es

8.760
h/any

1.001-5.000

5.001-7.500

A partir de 7.501

Increment de 1.750 h.
per cada 500 terminals
addicionals

Increment
de
1.750 h, per cada
575
terminals
addicionals

Increment
de
1.750 h per cada
650
terminals
addicionals

1.750 hores de treball efectiu dels/de les teleoperadors/es és equivalent a la
incorporació d’una persona a jornada completa.
b) Dimensionat mínim amb què ha de comptar la zona d’atenció a trucades
Nombre de terminals en actiu
Fins 1.000
1.001-5.000
Lloc físic de
Teleoperador/a

2 llocs

Un lloc addicional per
cada 1.000 terminals
addicionals
al
tram
anterior
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Comunicacions
simultànies

4

1 addicional per cada
800
terminals
addicionals al tram
anterior

1
addicional
per cada 1.200
terminals
addicionals al
tram anterior

1
addicional
per cada 1.500
terminals
addicionals al
tram anterior

Equip d’Oficials d’Unitat Mòbil i/o Oficials de teleassistència
Aquest equip és el personal tècnic amb funcions relacionades amb la intervenció
social de primera resposta als domicilis de les persones usuàries i amb activitats
de seguiment bàsic de la situació de les mateixes. Així mateix, també realitzen les
tasques corresponents a la instal·lació, si s’escau, i manteniment de la tecnologia
dels dispositius que hi hagi a un domicili.
Les funcions que portarà a terme aquest equip són:
1) Intervencions socials de primera resposta:
o Realitzar les intervencions prioritàries d’emergència en el domicili de la
persona usuària motivades per una alarma rebuda al Centre d’atenció que
requereix el desplaçament d’aquest recurs (emergència social, actuació
davant una caiguda o suport a actuacions d’altres recursos externs).
o Realitzar les intervencions secundàries o complementàries (mobilització de
claus, visites de seguiment o de acompanyament específic) així com
d’aquelles actuacions extraordinàries reflectides al present plec.
2) Intervencions de caire tecnològic
o Instal·lar els equips de teleassistència i d’altres dispositius perifèrics als
domicilis.
o Realitzar el manteniment tècnic dels equips de teleassistència (terminal i
UCR) i d’altres dispositius perifèrics.
o Atendre incidències que es puguin produir de l’àmbit de la seva
competència.
o Realitzar baixes i retirades d’equips als domicilis.
L’empresa contractada haurà de proveir el nombre suficient d’oficials d’Unitat
Mòbil i/o oficials de teleassistència per garantir les exigències i prestacions dels
recursos i procediments continguts en el present Plec.
A més a més, l’equip de recursos humans de l’empresa contractada ha de proveirse
d’altres
perfils
professionals
complementaris
(administratius/ves,
informàtics/ques, tècnics/ques instal·ladors/es, perfils relacionats amb la gestió del
magatzem, amb recursos humans, etc.) en quantitat suficient per atendre de forma
correcta les necessitats del servei.
5.2.2.3. Formació del personal
L’empresa contractada del Servei Local de Teleassistència haurà de:
Assegurar la formació i competència necessària de l’equip de recursos humans
dedicats a la prestació del servei.
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Mantenir actualitzat l’arxiu de dades amb titulacions, experiència i formació
contínua de l’equip de treball.
Proporcionar un mínim de 20 hores anuals de formació, a part de la formació
inicial, per treballador adscrit al servei.
Pel que respecta als requeriments específics de la formació, d’una banda, la formació
inicial ha d’incloure una formació comuna que comprengui:
o
o
o
o
o
o
o

Descripció general de l’empresa/entitat.
Política de qualitat i sistemes de millora contínua.
Prevenció de riscos laborals.
Organització del servei i programa de treball.
Col·lectiu al què es presta el servei.
Sistemes de millora contínua.
Atenció de queixes i reclamacions.

Per altra banda, la formació específica dels determinats llocs de treball, ha d’estar
relacionada amb els següents àmbits:
Atenció i comunicació:
o
o
o
o
o
o

Atenció a les persones usuàries.
Habilitats de comunicació.
Protocols d’actuació i atenció.
Gestió de l’estrès en l’atenció telefònica.
Valors ètics en l’atenció.
Perfil de les persones usuàries, drets i aspectes socioculturals del col·lectiu.

Tecnologia i sistemes d’informació:
o
o
o
o
o

Maneig del software.
Coneixement bàsic de l’equip tecnològic.
Gestió d’equips de treball.
Funcionament dels sistemes d’informació de teleassistència.
Instal·lació i reparació de terminals.

Gestió:
o Legislació sobre serveis de teleassistència.
o Elaboració i gestió d’expedients.
o Gestió d’incidències.
o Sistemes de coordinació.
o Coneixement dels recursos externs d’emergència.
Finalment, l’empresa contractada, haurà de realitzar un programa de formació
contínua que inclogui:
Un Pla de formació, com a mínim anual, amb accions formatives amb continguts
relacionats amb les necessitats dels equips de treball per a la realització de les seves
tasques, gestió de les incidències, aspectes de millora de la qualitat, així com altres
continguts especialitzats per perfils i llocs de treball. Aquest document haurà de ser
presentat anualment a la Diputació de Barcelona, en format electrònic i en paper.
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6.

MECANISMES DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT

6.1. Coordinació i seguiment entre l’empresa contractada i els Serveis Socials
municipals
L’empresa contractada haurà de coordinar-se amb els Serveis Socials municipals a través
de la figura del/de la Coordinador/a de zona pel que respecta a la derivació de casos i
seguiment de l’activitat en el territori. El control del seguiment de l’activitat municipal
s’articularà mitjançant:
Informe mensual de seguiment de l’activitat del servei al municipi
L’empresa posarà a disposició de cada ens local, d’un informe de seguiment amb caràcter
mensual que recollirà els principals indicadors del Servei Local de Teleassistència. Aquest
informe s’haurà de presentar en un format gràfic per a la seva divulgació seguint les
instruccions de la Diputació de Barcelona i també haurà d’estar en format Excel per tal que
l’ajuntament pugui analitzar i explotar les dades.
Aquest tindrà la següent informació mínima:
Dades generals i moviments en el servei:
o Nombre i llistat de persones usuàries per tipologia de servei.
o Cobertura del servei en relació a la població major de 65 anys.
o Nombre de dispositius de seguretat i teleassistència adaptada.
o Resum de l’evolució del servei (altes i baixes definitives).
Informació sobre el perfil de persones usuàries:
o Distribució per sexe, edat per intervals i unitats de convivència.
Dades sobre l’activitat del Servei:
o Trucades emeses, rebudes, automàtiques i de dispositius.
o Nombre d’agendes i tipologia.
Dades sobre atenció a emergències i distribució per tipologia de recurs mobilitzat.
o Dades sobre intervencions domiciliàries (Coordinació de zona, Departament Tècnic i
Unitat Mòbil).
Aquests informes hauran d’estar disponibles per a la consulta municipal a l’aplicació
informàtica de gestió proporcionada per l’empresa contractada abans de 10 dies després del
tancament mensual.
Memòria anual de gestió municipal
Anualment, l’empresa contractada haurà de realitzar una memòria de gestió municipal amb
un format gràfic per a la seva divulgació i per cadascun dels municipis de la província de
Barcelona amb servei de teleassistència. Aquestes memòries seran lliurades a la Diputació
de Barcelona per correu electrònic i hauran d’estar disponibles per a la consulta municipal a
l’aplicació informàtica de gestió, proporcionada per l’empresa en el termini màxim de 2
mesos després de la finalització de l’any natural de l’exercici
Aquestes memòries tindran la mateixa informació mínima que els Informes mensuals de
seguiment.
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La Diputació de Barcelona en tot cas, podrà sol·licitar l’ampliació d’aquesta informació
mínima requerida en el plec de contractació, sempre i quan les dades requerides siguin
claus per a la prestació del servei o el seguiment i el control del servei, i tecnològicament
sigui factible la seva explotació.
6.2. Coordinació i seguiment entre l’empresa contractada i la Diputació de Barcelona
L’empresa contractada haurà de coordinar-se amb la Diputació de Barcelona mitjançant
reunions que com a mínim es convocaran trimestralment, per treballar conjuntament els
següents àmbits:
Gestió del Servei Local de Teleassistència:
o Planificació del creixement del servei.
o Anàlisi de l’activitat general i funcionament del servei.
o Seguiment de l’activitat municipal.
Qualitat del Servei Local de Teleassistència:
o Planificació i disseny de nous procediments o prestacions en el servei.
o Assegurament de la qualitat i la millora contínua en el servei.
o Seguiment de queixes i reclamacions.
A més, l’empresa contractada haurà d’elaborar els següents documents de gestió:
Amb caràcter quinzenal:
Quadre de comandament per al seguiment integral de l’activitat general del servei
L’empresa contractada haurà de facilitar a la Diputació de Barcelona amb caràcter quinzenal
les dades de gestió general del Servei Local de Teleassistència mitjançant un quadre de
comandament, model que serà facilitat per la Diputació de Barcelona i que recollirà
indicadors dels següents àmbits:
o Indicadors d’impacte general (usuaris actius i tipologia, cobertura global, municipis
amb servei, persones beneficiàries totals, entre d’altres).
o Indicadors de procés relatius a l’activitat del servei (altes, baixes temporals i
definitives, creixement net, entre d’altres).
o Anàlisi de la demanda i sol·licituds pendents.
o Informació sobre dispositius de seguretat i teleassistència adaptada
o Indicadors qualitatius.
Aquesta informació haurà de ser lliurada per correu electrònic a la Diputació de Barcelona
durant els deu dies posteriors al tancament de la quinzena.
Informe de seguiment de l’activitat municipal
L’empresa contractada haurà d’elaborar un document Excel amb el seguiment de l’activitat
de cadascun dels ens locals de la província. Aquest document es lliurarà per correu
electrònic a la Diputació de Barcelona durant els deu dies posteriors al tancament de la
quinzena i haurà de recollir indicadors sobre els àmbits següents:
o
o
o
o

Persones usuàries (nombre de persones usuàries per municipi i tipologia d’usuari).
Sol·licituds d’alta (nombre de sol·licituds d’alta per municipi i tipologia d’usuari).
Altes pendents (nombre d’altes pendents per municipi i fase).
Motius d’altes pendents (nombre d’altes pendents per municipi i motiu).
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o Moviments del servei (altes i baixes per municipi).
o Dispositius de seguretat per tipologia i municipi.
o Dades poblacionals i de cobertura (padró actualitzat i població major de 65 i 80 anys
de cada municipi, cobertura de servei sobre la població major de 65 i 80 anys de cada
municipi).
o Resum de demanda municipal.
Informe de control i seguiment de la demanda municipal.
L’empresa contractada haurà d’elaborar un informe relatiu a l’anàlisi de la demanda
municipal atenent als criteris sol·licitats per la Diputació de Barcelona que es basaran en
l’agrupació de municipis per nombre d’habitants i els criteris que s’estableixin sobre límits i
control del creixement.
Aquest document serà proporcionat a l’empresa contractada per la Diputació de Barcelona i
haurà de ser retornat durant els deu dies posteriors al tancament de la quinzena.
Amb caràcter mensual:
Informe de gestió del Servei Local de Teleassistència
Aquest document serà lliurat a la Diputació de Barcelona en format electrònic i explotable
abans de 15 dies després del tancament del mes anterior. Aquest informe ha d’incloure un
anàlisi quantitatiu del servei i per comarques, i un anàlisi qualitatiu de l’evolució del servei.
Amb caràcter anual:
Memòria de gestió anual del servei.
Aquest document serà lliurat a la Diputació de Barcelona en format electrònic i explotable,
abans del 15 de febrer de l’any següent a la finalització de l’exercici objecte d’anàlisi.
Aquesta Memòria ha d’incloure un anàlisi quantitatiu del servei amb caràcter general i per
cadascun dels municipis, i un anàlisi qualitatiu de l’evolució del servei.
L’Informe de gestió mensual així com la Memòria de gestió anual del servei hauran
d’atendre els següents àmbits d’informació i dades següents:
o Resum d’activitat.
o Anàlisi d’històric global.
o Dades generals del servei.
- Usuaris i tipologia.
- Situació de les persones usuàries en el servei (altes, baixes temporals).
- Persones usuàries per comarca.
- Índex de cobertura i anàlisis comarcal.
o Moviments en el servei.
- Sol·licituds d’alta per tipologia de persones usuàries i comarca.
- Instal·lacions per tipologia de persones usuàries i comarca.
- Altes pendents per departament d’intervenció i motiu.
- Baixes definitives i anticipades.
o Anàlisi de perfil de persones usuàries per sexe, franges d’edat, unitat de convivència i
grau de dependència reconegut.
o Activitat del Centre d’atenció.
- Resum de trucades (ateses, emeses, dispositius i automàtiques).
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-

o

o

o
o
o
o

Tipologia de trucades ateses, emeses, dispositius i automàtiques i temps mitjà de
resposta.
Activitat dels Serveis d’Intervenció Domiciliària.
- Visites Coordinació de zona per motiu.
- Visites Unitats Mòbils per motiu i temps mitjà d’atenció en les intervencions
prioritàries.
- Visites Departament Tècnic per motiu.
Dispositius de seguretat i d’altres perifèrics o teleassistència adaptada.
- Tipologia de dispositius.
- Moviments de sol·licituds, altes, baixes i sol·licituds pendents.
Detecció de sospites de maltractaments i actuació per tipologia, grau, departament
que identifica i municipi.
Queixes i anàlisi per motius.
Visites, xerrades i actes de difusió.
Informació econòmica municipal com indicadors sobre la distribució del
cofinançament entre els ens locals i la Diputació o dades sobre el deute, si s’escau,
de l’ens local que correspongui.

A efectes d’assegurar un procés de seguiment de l’evolució del servei per la Diputació de
Barcelona en termes de màxima qualitat, l’empresa contractada haurà de:
o Facilitar aquella informació tant de caràcter ordinari com d’altra de caire extraordinari
que, a efectes de control i seguiment del servei prestat als ens locals, pugui requerir-li
la Diputació de Barcelona.
o Informar i analitzar conjuntament amb la Diputació de Barcelona les queixes i
reclamacions que puguin ser interposades per les persones usuàries del servei i/o
algun dels ens locals.
o Treballar amb la Diputació de Barcelona les modificacions que sobre els
procediments d’atenció puguin produir-se i d’aquelles informacions noves relatives a
campanyes que puguin realitzar-se a les persones usuàries.
o Col·laborar amb la Diputació de Barcelona en l’elaboració dels estudis d’avaluació
d’impacte que es puguin realitzar o en la realització de proves pilot que siguin
considerades com a necessàries per a la millora de la qualitat en la prestació del
servei.
7.

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

L’empresa contractada haurà de comptar amb un sistema de gestió de la qualitat implantat i
certificat segons les Normes UNE EN ISO 9001:2008 i, en particular, segons la Norma
específica de Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de
teleasistencia (UNE 158401:2007) o d’altre certificació o sistema equivalent documentat que
garanteixi els requeriments establerts a una norma certificada i en especial d’aquells
aspectes descrits a continuació.
7.1. Sistema de Gestió de la Qualitat
El Sistema de Gestió de la Qualitat documentat per a les prestacions descrites en el present
plec, ha de tenir al menys:
Un Sistema de Qualitat que ha de definir:
Política de qualitat.
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Objectius.
Funcionament.
Verificació del compliment i mesura d’indicadors de qualitat relatius al menys a:
Inici, prestació i baixa en el servei.
Mitjans i recursos personals, materials i tècnics.
Avaluació interna de la qualitat del servei, per la qual cosa, l’empresa contractada ha de:
Tenir definit un sistema d’avaluació interna de la qualitat del servei que garanteixi una
immediata detecció i correcció de les possibles incidències o deficiències en la
prestació del servei i permeti la millora contínua, orientada a assolir un nivell de
qualitat òptim en la prestació.
Mantenir sistemes d’avaluació, seguiment i millora de la qualitat percebuda per les
persones usuàries, familiars, personal vinculat al servei i clients.
Comptar amb un sistema de recepció i anàlisi de queixes, reclamacions i
suggeriments verbals i escrites. Aquestes han de posar-se en coneixement de la
Diputació de Barcelona en els terminis descrits en l’apartat 6. Mecanismes de
coordinació i seguiment del present plec i amb caràcter immediat, aquelles que
puguin ser considerades greus o reiterades, per tal de poder treballar conjuntament
les solucions que siguin oportunes.
Disposar d’instruments per elaborar propostes de millora contínua. L’empresa
contractada haurà de realitzar els informes de seguiment tal i com es descriuen al
present plec.
Aquest Pla haurà d’estar documentat i aplicat al servei específic descrit en el present plec.
Haurà de ser revisat anualment i les modificacions o millores seran comunicades a la
Diputació de Barcelona.
L’empresa contractada haurà de basar el seu sistema de seguiment i millora, com a mínim,
en els següents indicadors de qualitat, que hauran de mesurar-se amb una periodicitat
trimestral:
Inici del servei:
Temps mitjà (dies) d’inici del servei, en sol·licitud d’alta normalitzada.
Temps mitjà (hores) d’inici del servei, en sol·licitud d’alta urgent.
Prestació del servei:
Nombre de reunions de seguiment i coordinació amb el Responsable del servei i
Coordinador de Teleassistència que s’han mantingut amb els responsables
municipals.
Índex de satisfacció de les persones usuàries del servei.
Percentatge de persones usuàries del servei sobre les que s’ha avaluat la prestació
del servei.
Nombre de persones usuàries amb queixes del servei respecte al nombre total de
persones usuàries al municipi.
Nombre de persones usuàries a les que s’ha realitzat una enquesta de satisfacció
respecte al total de persones usuàries. Aquest indicador s’ha de mesurar anualment.
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Temps mitjà (en segons) de resposta del/de la teleoperador/a a una trucada, una
vegada ha entrat en el Centre d’Atenció.
Temps mitjà (en minuts) des de què es rep una trucada en el Centre d’Atenció fins la
mobilització de recursos especialitzats (bombers, ambulància, seguretat,...).
Temps mitjà (en minuts) des de l’inici d’una mobilització d’Unitat Mòbil fins que arriba
al domicili d’una persona usuària per atendre una funció prioritària.
Temps mitjà (en minuts) des de què es rep una trucada en el Centre d’Atenció fins la
mobilització d’altres recursos com família o veïnatge.
Temps mitjà (en minuts) de durada de les trucades de les persones usuàries.
Nombre mitjà de trucades de seguiment per persona usuària al mes.
Baixa o finalització del servei:
Nombre de persones usuàries que causen baixa en el servei a causa de la
insatisfacció en la prestació del mateix.
Personal:
Nombre d’hores de formació rebuda/nombre mitjà de treballadors/es.
Recursos materials:
Nombre d’avaries en l’equipament de la persona usuària que impedeixen la
comunicació d’aquesta amb el Centre d’Atenció.
Temps mitjà (en hores) de la resolució d’avaries del terminal que impedeixen la
comunicació de la persona usuària amb el Centre d’Atenció.
Centre d’Atenció:
Nombre d’avaries en el sistema del servei que produeixen la pèrdua de la capacitat
de resposta del Centre d’Atenció i que activen el sistema de suport.
7.2. Protocols de gestió del servei
L’empresa haurà de comptar amb Protocols documentats sobre els procediments i
actuacions a seguir per a l’atenció a les persones usuàries en la prestació del servei
especificats a continuació.
Des del Centre d’Atenció s’ha de garantir per part del personal, el coneixement i aplicació,
de al menys els següents protocols:
Alta en el servei.
Actuacions davant comunicacions:
- Atenció d’avisos automàtics del sistema.
- Atenció a trucades d’emergència.
- Atenció trucades informatives i de seguiment.
- Mobilització d’Unitats Mòbils.
- Mobilització de claus i custòdia, si s’escau.
- Mobilització de recursos externs.
- Detecció i actuació davant la sospita de maltractaments.
Comunicació i coordinació amb la Diputació de Barcelona i Ens locals.
Actuacions de manteniment tècnic (preventiu i correctiu).
Suspensió temporal en el servei.
Atenció de suggeriments, queixes i reclamacions.
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Baixa en el servei.
Barcelona, 18 de març de 2016
El cap del Servei de Suport de Programes Socials
Josep Antoni Domínguez Rubio
Annex I
Als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir el procediment obert per
a la contractació d’una empresa prestadora del servei de teleassistència per als municipis
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics
Barcelona, 18 de març de 2016
El cap del Servei de Suport de Programes Socials
Josep Antoni Domínguez Rubio
En el present Annex es detallen les característiques tècniques dels següents recursos:
Terminal domiciliari de teleassistència.
Unitat de control remot.
Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària.
Teleassistència mòbil.
Centre d’atenció.
Gestió de l’equipament tècnic.
A. Terminal domiciliari de teleassistència
El terminal de teleassistència haurà de reunir les següents característiques :
Un botó visible i diferenciat per a la emissió de la trucada d’alarma i amb elements de
control retolats o mitjançant símbols i colors de fàcil comprensió.
Una trucada d’alarma al centre d’atenció, generada per pulsació del terminal destinat
a tal efecte, ha d’enviar una codificació diferenciada de la resta d’alarmes.
No s’ha de procedir a instal·lar antenes telescòpiques.
Integració d’un altaveu i un micròfon amb radis d’acció suficients. S’haurà de
disposar, si la Diputació de Barcelona ho requereix, d’informes de resultats de les
proves a les que es sotmet l’equip, en què s’especifiqui, al menys, la potència del
altaveu, el mètode emprat, les condicions d’assaig i el resultat obtingut, incloent-hi
com a mínim, el millor i el pitjor resultat obtingut amb el dispositiu funcionant en fulldúplex i half-dúplex.
El volum ha de ser controlable, en cas d’alarma, des del centre d’atenció.
La bateria ha de ser de tipus recarregable i ha de proporcionar al terminal una
autonomia amb total garantia i capacitat de almenys 24h, 23h i mitja en standby més
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mitja hora de conversa “mans lliures”. En cas que la Diputació de Barcelona ho
requereixi, s’haurà de disposar d’informes on s’especifiquin els resultats de les proves
a què s’ha sotmès l’equip, en les quals s’ha d’especificar al menys, el mètode emprat,
les condicions d’assaig i el resultat obtingut.
El terminal ha de disposar d’un connector adequat per alimentar-se de la línia
telefònica des de preses de xarxa de RJ11 i alhora incorporarà una presa de connexió
RJ11 per poder connectar en sèrie un terminal telefònic analògic (a excepció d’unitats
domiciliàries basades en mòdul de comunicació GSM).
El telèfon connectat al terminal haurà de seguir funcionant encara en el cas
d’esgotament total de la bateria del terminal de teleassistència.
Si el terminal de teleassistència disposés de funcions de telèfon convencional seguirà
conservant-les encara que s’esgotin totalment les bateries.
Tots els reconeixements de funcionament que realitzi el terminal des del domicili es
transmetran al centre d’atenció amb codificació diferenciada per cadascun dels estats
detectats.
El terminal de teleassistència comptarà amb un indicador visual d’alarmes tècniques
per fallida de connexió a la xarxa elèctrica o la línia telefònica. Del mateix modus,
tindrà l’opció d’habilitar o no un indicador acústic en els mateixos casos.
El terminal de teleassistència haurà d’emetre una alarma tècnica diferenciada en cas
de:
o Tall de subministrament elèctric. S’afegirà un temps aleatori no superior a dues
hores abans de la seva transmissió al centre d’atenció.
o Restabliment de la xarxa elèctrica. S’afegirà un temps aleatori no superior a dues
hores abans de la seva transmissió al Centre d’atenció.
o Baixa bateria del terminal.
En cas que les alarmes tècniques s’identifiquin acústicament, aquestes podran ser
cancel·lades fàcilment per la persona usuària.
El terminal de teleassistència haurà de poder ser configurat de forma que les alarmes
tècniques (baixa bateria, fallida de corrent elèctrica, baixa bateria polsador, etc.)
puguin trucar a altres números diferents als previstos per a l’atenció directa.
La comprovació de la connectivitat a la RTC (Xarxa Telefònica Commutada) serà
realitzada pel terminal de teleassistència efectuant trucades automàtiques
específiques per aquesta finalitat, al Centre d’atenció, de manera periòdica i
silenciosa. L’interval de temps entre trucades serà programable.
La programació del terminal de teleassistència i les seves dades bàsiques residiran
en una memòria no volàtil i susceptible de ser gravada i esborrada.
El terminal de teleassistència haurà de poder ser interrogat i programat des del propi
domicili, així com en remot des del Centre d’atenció, d’almenys dels següents
paràmetres:
o Números de telèfon del Centre d’atenció.
o Número d’identificació del terminal de teleassistència.
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o Retard de pre-alarma
o Trucades periòdiques.
L’accés a la programació del terminal de teleassistència des del domicili, en cas de
realitzar-se a través d’un teclat incorporat, aquest haurà de poder protegirse/bloquejar-se per evitar manipulacions no desitjades.
L’accés a la programació del terminal de teleassistència des del Centre d’atenció
haurà de realitzar-se a través d’una trucada en curs.
El terminal de teleassistència tindrà capacitat per emmagatzemar, al menys, quatre
números de telèfon de la central receptora.
El terminal de teleassistència tindrà capacitat de prioritzar qualsevol trucada d’alarma
davant qualsevol altre tipus de comunicació telefònica.
En cas de produir-se una alarma de qualsevol tipus mentre hi ha una altra alarma en
curs, el dispositiu haurà de garantir que ambdues arribin al Centre d’atenció.
El període de pre-alarma se senyalitzarà acústicament en el terminal de la persona
usuària.
Transcorregut el període de pre-alarma el terminal de teleassistència transmetrà
l’alarma cap el Centre d’atenció. El progrés efectiu de la trucada se senyalitzarà al
terminal de l’usuari lumínica o acústicament.
Després de l’emissió d’una alarma, la persona usuària no podrà mai tallar i alliberar la
línia telefònica.
El terminal de teleassistència emetrà un tipus de trucada d’alarma diferent, depenent
si la trucada procedeix de la terminal, d’alguna UCR o d’altra dispositiu connectat via
ràdio.
Els terminals de teleassistència hauran d’estar preparats per comunicar-se en modus
full-dúplex amb el Centre d’atenció (s’admetrà comunicació half-dúplex pel personal
teleoperador, des de l’esmentat centre).
Els terminals de teleassistència hauran d’acceptar, al menys, tres unitats de control
remot (UCR), estant cadascuna d’elles clarament diferenciades i identificades quan es
rebi la trucada al Centre d’atenció de trucades.
Els terminals de teleassistència hauran d’identificar-se amb un número que contingui
al menys 12 dígits.
Els terminals de teleassistència comptaran amb un sistema implementat de protecció
davant descàrregues electromagnètiques de la línia telefònica i sobrecàrregues
elèctriques en la tensió d’alimentació.
En cas de l’adquisició de nova tecnologia, aquesta comptarà amb compatibilitat amb
les línies telefòniques basades en xarxes de tecnologia IP i convencional, amb una
correcta connexió telefònica i transmissió de veu i dades.
B. Unitat de control remot
La unitat de control remot (UCR) o penjoll disposarà de:
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Un botó de pulsació fàcilment reconegut al tacte que eviti en tot cas, pulsacions no
desitjades.
Un botó polsador el qual desencadeni l’activació del sistema i posada en contacte, en
modus conversació ‘mans lliures’ amb el Centre d’atenció.
Una bateria amb una durada mínima de quatre anys amb dues o tres pulsacions al
dia com a mínim.
Indicadors lumínic d’activació.
Accessoris tipus penjoll.
A més a més, l’UCR haurà:
La comunicació amb el terminal de teleassistència serà via ràdio en la banda de
freqüència entre 869.20 i 869.25 MHz d’acord amb la CEPT/ERC/REC 70-03.
Tenir un radi d’acció mínim de 50 metres radialment a l’interior d’edificis
convencionals d’estructura metàl·lica o de formigó armat i 150 metres a l’aire lliure.
Enviar al terminal de teleassistència un avís si l’estat de la seva bateria és baixa,
sense necessitat que la persona usuària realitzi cap tipus d’intervenció.
Poder despenjar i penjar en modus ‘mans lliures’ davant una trucada rebuda al telèfon
de la persona usuària.
Disposar de connectors segurs, de forma que no es pugui desconnectar de forma
involuntària.
Complir Certificació CLASSE I, que garanteixi absència de soroll en el rang de
freqüència de teleassistència.
Ser hermètica a l’aigua: complirà allò exigit per al nivell d’estanqueïtat IP67.
En cas que la Diputació de Barcelona ho requereixi, s’hauran de presentar informes de
resultats de les proves a què s’hagi sotmès l’UCR en què s’especifiqui, al menys, el mètode
utilitzat i les condicions d’assaig i el resultat obtingut.
C. Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària
Tots els dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària, hauran de
complir les següent característiques:
La comunicació amb el terminal de teleassistència serà via ràdio en la banda de
freqüència entre 869.20 i 869.25 MHz d’acord amb la CEPT/ERC/REC 70-03.
La potencia i el cicle de treball de l’emissor no han de superar els límits establerts en
la recomanació CEPT/ERC/REC 70-03.
L’abast mínim dels dispositius al terminal de teleassistència serà d’almenys de 40
metres radialment en l’interior d’edificis convencionals d’estructura metàl·lica o de
formigó armat i, 150 metres a l’aire lliure.
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El senyal transmès contindrà, en modus codificat, la identificació del transmissor que
serà única i irrepetible, i el del tipus d’alarma generada. El codi que es transmeti tindrà
la suficient longitud, disseny i tipus de modulació que garanteixi la no duplicitat o
assimilació a uns altres comandaments remots d’altres aplicacions.
Es garantirà la no generació de falses alarmes en cap circumstància. El sistema serà
suficientment segur com perquè el receptor no consideri com a bona una recepció
causada per interferències o productes d’intermodulació. Caldrà assegurar el bon
comportament del receptor en els camps d’alta intensitat de radiofreqüència o el baix
efecte d’inhibidors.
En cas que el manteniment del dispositiu requereixi un reemplaçament de la fons
d’alimentació interna, aquesta serà fàcilment substituïble, comercial o especial de baix
cost.
El dispositiu podrà comunicar-se amb el terminal de teleassistència per indicar l’estat
de les bateries que siguin imprescindibles per al seu correcte funcionament.
En cas de bateria baixa el dispositiu generarà un avís amb un codi específic a través
del terminal. La periodicitat serà programable o com a màxim que es rebi un senyal
cada 48 hores. Des de l’inici de l’emissió de l’alarma de bateria baixa, es garantiran al
menys 30 dies de funcionament de la unitat amb totes les seves funcionalitats actives.
Els dispositius comptaran amb facilitat d’instal·lació, de canvi d’ubicació i de
reinstal·lació.
El pes i grandària seran el més reduïts possible per assegurar les seves funcions i
permetre el seu ús permanent sense molèsties.
Els dispositius estaran construïts amb materials antial·lèrgics, no tòxics, no
propagadors del foc i que es puguin reciclar. D’acord amb la normativa d’etiquetat
vigent, s’indicarà la família de reciclatge corresponent.
El contenidor extern estarà fabricat amb un material que faciliti la seva neteja, evitant
les superfícies rugoses, amb solcs i baixos relleus.
El disseny no comptarà amb arestes perilloses, elements tallants, punxants o
susceptibles de produir lesió alguna.
El dispositiu tindrà un manteniment mínim i serà necessari contemplar de forma molt
especial la reducció dels treballs tècnics al domicili de la persona usuària.
Els manuals, en format electrònic, seran amplis i complets.
El dispositiu haurà de disposar en l’exterior i/o en l’interior la següent informació: data
de fabricació i número de sèrie.
D. Teleassistència mòbil
Aquesta modalitat de servei es presta mitjançant dispositius mòbils que utilitzen la
tecnologia GSM (Sistema Global de Comunicacions Mòbils) o la tecnologia de tercera
generació de comunicacions mòbils (2G, 3G, 4G, etc.), amb funcions especialitzades com el
càlcul de la ubicació, acceleròmetres, detectors de ràdio freqüència (RF), etc. i es
programen per interactuar amb una central per mitjà d’un protocol de teleassistència.
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El terminal haurà de disposar d’un botó d’auxili SOS exclusiu, que permeti a la persona
usuària enviar una alarma. Aquest botó podrà ser físic o programat en el dispositiu per a la
seva activació mitjançant la pantalla tàctil sent en ambdós casos de fàcil identificació i
accionament.
Les alarmes també permetran ser provocades automàticament pel terminal basant-se en
les mesures, és a dir, quan un paràmetre assoleixi un llindar de risc o una combinació de
paràmetres indica una combinació de risc potencial (detecció de caigudes, per exemple).
Unes altres característiques que caldrà tenir en compte són:
El terminal haurà de ser de fàcil maneig, senzill de comprendre, intuïtiu i lleuger.
Haurà de disposar d’un sistema de localització precisa, bé mitjançant GPS o en el seu
defecte mitjançant sistemes alternatius de precisió i fiabilitat que es puguin garantir.
Habilitat opcionalment la funcionalitat tracking o de seguiment de recorregut amb la
possibilitat de configurar la finestra de temps en què aquesta funcionalitat estigui en
actiu.
Disposar de la funcionalitat d’inactivitat en què la plataforma alerti de la falta de
connectivitat del dispositiu passat un espai de temps configurable.
Les seves dimensions hauran de ser apropiades per al seu ús, de tal forma que es
pugui portar en una butxaca o algun tipus de cinturó o pinça que impedeixi la seva
pèrdua i faci fàcil la seva localització.
Sense funcions complexes d’executar.
Tenir tecles grans o sistemes alternatius per al seu correcte ús.
En cas de tenir pantalla, aquesta serà il·luminada i mostrarà bé la informació
necessària.
Ser de volum ajustable.
No tenir dificultats d’acoblament amb audiòfons.
Tenir una durada mitjana de la bateria de 48h.
Comptar amb un so que avisi quan el nivell de bateria estigui baix.
Ser fiable, que funcioni bé i no doni problemes tècnics de cap tipus.
E. Centre d’atenció
El Centre d’atenció així com el de suport que pogués utilitzar-se com a backup hauran de
disposar de les següents funcionalitats:
Un sistema de comunicacions amb un nombre de línies telefòniques suficients per
garantir l’atenció de la persona usaria. Aquest sistema haurà de permetre:
o Realitzar transferència de les trucades rebudes.
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o Oferir la possibilitat de realitzar conferències a tres (centre d’atenció/persona
usuària/recursos externs).
o Disposar d’un sistema receptor multiprotocol, fet que permetrà negociar i establir
una comunicació amb els terminals i protocols dels diferents fabricants.
Aplicació informàtica integrada amb el sistema de comunicacions que permeti:
o Identificar les persones usuàries de manera immediata.
o Accedir a les fitxes de les persones usuàries i als protocols d’actuació.
o Gestionar les trucades gravades.
o Tenir disponible en atendre una trucada i, de manera automàtica, la següent
informació:
-

Tipus de trucada
Terminal d’on procedeix i/o dispositiu que l’activa.
Historial de trucades.
Dades d’identificació de la persona usuària, dades sobre la unitat de
convivència, recursos privats de la persona usuària, dades relatives a
l’habitatge i d’altres característiques de la persona usuària rellevant per a la
prestació del servei.

o Aquesta plataforma permetrà al personal teleoperador codificar les trucades
segons els motius: emergència, tècnica, recordatori, derivació de recurs (propis,
sociosanitaris, d’emergència, de la pròpia entitat prestadora del servei, etc.).
o A més a més, comptarà amb un mòdul d’agendes o recordatoris que permetin
generar el nombre d’agendes per usuaris segons la periodicitat que s’hagi
establert (visites mèdiques, aniversaris o d’altres recordatoris).
o Amb la finalitat de facilitar el treball quan es realitzen intervencions al domicili de
les persones usuàries, la plataforma haurà de comptar amb un mòdul de consulta
en remot des del qual es pugui tenir accés a les dades de la persona usuària.
Sistema de seguretat i suport:
o Sistema de replicació de dades en temps real entre el centre d’atenció principal i
el/s centre/s de suport.
o Sistema de còpies de seguretat que garanteixi la salvaguarda i possibilitat d’una
ràpida recuperació de les dades.
o Línies de xarxes intel·ligents i opció de desviament automàtic de les trucades entre
el Centre d’atenció principal i el centre de suport.
F. Gestió de l’equipament tècnic
L’empresa contractada haurà de garantir el subministrament, la instal·lació, el manteniment,
la reparació i la reposició de l’equipament tècnic utilitzat per les persones usuàries, així com
la retirada en cas de baixa en el servei.
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Tanmateix, haurà de garantir la planificació, execució i revisió d’un pla de manteniment
correctiu i preventiu del centre d’atenció que serveixi com a suport del mateix i que inclogui
tots els elements de seguretat per al correcte funcionament i el seu servei de forma
ininterrompuda.
El contractista haurà de comptar amb un sistema de gestió de l’equipament tècnic (terminal,
UCR, dispositius perifèrics i d’altres que pugui haver per a la prestació del servei) que
asseguri el manteniment correctiu i preventiu.
En quant a la periodicitat de comprovació automàtica dels terminals domiciliaris, aquesta es
realitzarà com a mínim un cop cada 15 dies.
Les unitats de control remot i en general qualsevol dispositiu connectat via radio amb el
terminal domiciliari, hauran de tenir funcions de reconeixement periòdic de baixa bateria per
assegurar el seu correcte funcionament en cas d’emergència.
En les incidències de la tecnologia domiciliària que afectin a la continuïtat del servei, les
reparacions, reposicions o substitucions s’han de realitzar en un període no superior a 48
hores des de la detecció de l’averia.
Una vegada realitzada la reparació o substitució de l’equipament tècnic es portaran a terme
totes les proves per comprovar el seu correcte funcionament.
L’empresa contractada ha de disposar d’un telèfon per realitzar la comunicació de qualsevol
averia o incidència que impedeixi establir comunicació amb el Centre d’atenció a través de
la seva terminal o qualsevol altra anomalia que pugui ser detectada en el funcionament
normal del servei. Aquest telèfon de contacte ha de ser de cost equivalent com a màxim al
d’una trucada local. Així mateix ha d’aparèixer en un lloc visible del terminal i en tota la
documentació lliurada a la persona usuària: manuals, reglament d’ús, notificacions per part
del servei, etc. També serà recordat pel personal que concerti la cita per a la resolució
d’averies i incidències en cas que aquestes es produeixin, amb la finalitat que la persona
usuària pugui comunicar possibles modificacions al respecte.
L’empresa contractada haurà de garantir la reposició de l’equipament instal·lat als domicilis
de les persones usuàries, mantenint un estoc mínim del 10% respecte als equips instal·lats
en dependències pròximes al territori on es realitzi el servei.”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, és un dictamen que aprova un expedient
prou important, tant per la temàtica com per l’import econòmic. En tot cas el nostre
comentari anava en el mateix sentit que hem fet anteriorment en un altre dictamen,
que observem que, tot i ser una quantia important, el Dictamen no està signat per
ningú.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. No sé... En tot cas, ho
comprovarem però entenc...
El director de Serveis de Secretaria Adjunt a la Secretaria General, senyor
Martínez-Alonso diu: Ara ja està signat. Quan es penja...
La senyora Conesa (CiU), diu: Quan es penja, val... Estem, entenc, en una situació
de in itinere i, quan pengem el Dictamen estem en la gestió, però entenem que arriba a
aquesta Junta ja signat. Haurem d’intentar fer una Instrucció, secretària, en aquesta
124

Àrea de Presidència
Secretaria General

línia, per no penjar cap Dictamen que no estigui signat prèviament.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: “En el orden del día, no se incluirá
ningún tipo de Dictamen que no esté totalmente firmado porque, si no es así,
después cuesta mucho conseguir las firmas.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació d’una
addenda al Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci LOCALRET per fixar l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2016.- Fou retirat el present Dictamen.
Servei de Programació
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació de la finalitat d’un Crèdit de Caixa de 87.545,42 € (vuitanta-set mil
cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims), atorgat a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la finalitat de finançar l’actuació local
“Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la
finalitat de destinar 20.181,13 € (vint mil cent vuitanta-un euros amb tretze
cèntims), al finançament de l’actuació “Millora Plaça Sunyé” i seixanta-set mil
tres-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (67.364,29 €) al
finançament de l’actuació “Condicionament parc Rafael Alberti”, mitjançant
l’augment del crèdit ja concedit per a la primera i la concessió d’un nou crèdit
per a la segona, i mantenint les condicions inicials.- 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:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Intersecció ronda Pinetons
87.545,42 euros
0%
0,95%
4.405,65 euros
10
44/2015

* 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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015),

Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 15/12/2015.
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Vista la petició de l’Ajuntament de data 23/12/2015 per destinar l’esmentat crèdit a
finançar les actuacions “Condicionament parc Rafael Alberti” i “Millora plaça Sunyé”.
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.
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.
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.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern
de data 30/4/15 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Intersecció ronda Pinetons
0 euros
0%
0,95%
0 euros
10
44/2015

* 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 31/72015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015),
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Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120 en un import de vuitanta-set mil cinc-cents quaranta-cinc euros
amb quaranta-dos cèntims.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació de l’import d’un Crèdit de Caixa de 87.454,58 € (vuitanta-set mil
quatre-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), atorgat a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la finalitat de finançar l’actuació local
“Millora Plaça Sunyé”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats amb la finalitat
d’augmentar-lo fins a 107.635,71 € (cent-set mil sis-cents trenta-cinc euros amb
setanta-un cèntims), amb fons provinents del crèdit per al finançament de
l’actuació “Intersecció ronda Pinetons”, mantenint les condicions inicials.- 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:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Intersecció ronda Pinetons
87.545,42 euros
0%
0,95%
4.405,65 euros
10
44/2015

* 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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015),

Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 15/12/2015.
Vista la petició de l’Ajuntament de data 23/12/2015 per destinar l’esmentat crèdit a
finançar les actuacions “Condicionament parc Rafael Alberti” i “Millora plaça Sunyé”.
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.
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.
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.- MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació
“”Intersecció ronda Pinetons”, la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de
Govern de data 30/4/15 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Millora plaça Sunyé
107.635,71 euros
0%
0,95%
5.416,68 euros
10
45/2015

* 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 31/72015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil cent vuitanta-un euros
amb tretze cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- MANTENIR la vigència del conveni signat el dia 15/12/2015 en tot el que no
modifica la present proposta.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un crèdit de 67.364,29 euros (seixanta-set mil tres-cents seixanta-quatre euros
amb vint-i-nou cèntims), per a l’actuació “Condicionament parc Rafael Alberti”,
provinent de la modificació del crèdit per al finançament de l’actuació
“Intersecció ronda Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anys, mantenint
les condicions inicials, a l’ajuntament de Mollet del Vallés.- 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
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Intersecció ronda Pinetons
87.545,42 euros
0%
0,95%
4.405,65 euros
10
44/2015

* 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 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015),

Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 15/12/2015.
Vista la petició de l’Ajuntament de data 23/12/2015 per destinar l’esmentat crèdit a
finançar les actuacions “Condicionament parc Rafael Alberti” i “Millora plaça Sunyé”
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.
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.
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, provinent del
crèdit per finançar l’actuació “Intersecció ronda Pinetons”:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Condicionament parc Rafael Alberti
67.364,29 euros
0%
0,64%
2.311,76 euros
10
103/2015

* 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 29/2/2016 (B.O.E. núm. 52, d’1/3/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-set mil tres-cents
seixanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/1430194200/82120.
Tercer.- MANTENIR la vigència del conveni signat el dia 15/12/2015 en tot el que no
modifica la present proposta.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia al crèdit concedit per al finançament de l’actuació “Remodelació can
Saurina”, a l’ajuntament de Montornès del Vallés.- 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:
“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 Montornès del Vallès
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Remodelació can Saurina
175.000 euros
0%
10
114/2014

Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 23/12/15.
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 cancel·lació proposada no tindrà efectes econòmics en el pressupost vigent de la
Diputació, atès que la dotació pressupostària prevista no va ser consignada com a
romanent de l’exercici 2016, per haver estat aprovada l’any 2014.
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
Únic.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA del crèdit següent, concedit per acord de la Junta
de Govern de data 18/12/14
Ens:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montornès del Vallès
Remodelació can Saurina
175.000 euros
0%
10
114/2014

18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
cancel·lació d’un crèdit concedit per al finançament de l’actuació “Manteniment
via pública”, per manca de justificació per l’Ajuntament de la realització de la
inversió, a l’ajuntament de Pla del Penedès.- 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:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 24/7/14, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament del Pla del Penedès
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Manteniment via pública
31.300 euros
0%
10
36/2014
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En data 14/11/2014 es va signar el conveni regulador del crèdit.
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.
L’Ajuntament no va remetre el justificant per disposar del crèdit establert a l’art. 9 del
reglament de la Caixa de Crèdit de 22/12/2011 (BOPB de 1.3.2012). En data
17/11/2015, va ser requerit el justificant, sense que l’Ajuntament atengués el
requeriment.
Vist que l’article 9.2 de l’esmentat Reglament disposa que transcorreguts 6 mesos des
de la signatura del conveni sense haver presentat la justificació per al lliurament,
s’entendrà que l’Ajuntament ha renunciat al crèdit.
La cancel·lació proposada no tindrà efectes econòmics en el pressupost vigent de la
Diputació, atès que la dotació pressupostària prevista no va ser consignada com a
romanent de l’exercici 2016, per haver estat aprovada l’any 2014.
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
Únic.- CANCEL·LAR el crèdit següent, concedit per acord de la Junta de Govern de
data 24/7/14
Ens:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pla del Penedès
Manteniment via pública
31.300 euros
0%
10
36/2014

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès del
conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.- 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
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en
el sentit, d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:
“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents:
a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat (subvenció
del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests superin als crèdits
concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol moment de la vigència del
programa.
b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució final del
projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al del Annex IIpressupost.
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En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la renúncia
de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els cobraments de la
Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) per la diferència de
l’esmentada baixa.”

L'Ajuntament de Vilobí del Penedès signà en data 31 d’octubre de 2012 el conveni
d'una línia de préstecs-pont de 338.282,78 euros per finançar despesa elegible.
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà)
mitjançant el programa Viure al Poble de l’operació “Vilobí, el poble dels Pèlags” amb
una despesa elegible de 676.564,56 euros i una subvenció de 338.282,78 euros”
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha formalitzat 4 préstecs-pont per import de
269.358,74 euros, restant 68.924,04 euros per esgotar la línia del conveni.
En data 15 de febrer 2016, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès
ha aprovat el Decret de RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import
68.924,04 euros a la Diputació de Barcelona, corresponent a la part restant de la línia
de préstec pendent de disposar.
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.
Vist l’acord sisè, apartat 1.4.b) en relació amb l’acord tercer, apartat I.2) del Decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de
2015, sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), l’òrgan competent per formular la present
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació.
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament de Vilobí del Penedès de disposar de
l’import de 68.924,04 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant
certificat de la Secretària municipal de data 15 de febrer de 2016 amb registre
d’entrada de 16 de febrer de 2016 número 1640012007.
Segon.- DECLARAR no disponible el saldo de les operacions 1603900071 i
1603900073, per import de 68.924,04 euros, i procedir a tancar l’expedient 2012/7196.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament de Vilobí del Penedès.”
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20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de Castellolí del conveni de la
línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.- 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:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en
el sentit, d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:
“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents:
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a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat (subvenció
del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests superin als crèdits
concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol moment de la vigència del
programa.
b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució final del
projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al del Annex IIpressupost.
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la renúncia
de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els cobraments de la
Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) per la diferència de
l’esmentada baixa.”

L'Ajuntament de Castellolí signà en data 31 d’octubre de 2012 el conveni d'una línia de
préstecs-pont de 650.000,00 euros per finançar despesa elegible.
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà)
mitjançant el programa Viure al Poble de l’operació “Actuacions de regeneració
urbana i promoció turística d’espais naturals” amb una despesa elegible de
1.300.000,00 euros i una subvenció de 650.000,00 euros”
L’Ajuntament de Castellolí ha formalitzat 14 préstecs-pont per import de 620.353,89
euros, restant 29.646,11 euros per esgotar la línia del conveni.
En data 3 de març de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Castellolí ha aprovat l’acord de
RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import 29.646,11 euros a la Diputació
de Barcelona, corresponent a la part restant de la línia de préstec pendent de disposar.
Amb la voluntat d’intentar incorporar el menor romanent possible, en data 19 de gener
de 2016, el Servei de Programació va sol·licitar, via correu electrònic als municipis
amb qui Diputació de Barcelona té convenis per la línia de préstecs-pont, Viure al
Poble i Viure al poble més, la previsió de sol·licitud de préstecs pendents de rebre. Per
aquest motiu, l’import que consti a la renúncia municipal del resta de la línia no
disposada, pot no coincidir amb l’import de partida incorporada al pressupost de 2016.
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.
Vist l’acord sisè, apartat 1.4.b) en relació amb l’acord tercer, apartat I.2) del Decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de
2015, sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), l’òrgan competent per formular la present
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació.
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En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament de Castellolí de disposar de l’import
de 29.646,11 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat de la
Secretària municipal de data 3 de març de 2016 amb registre d’entrada de 10 de març
de 2016 número 1600012528.
Segon.- DECLARAR no disponible el saldo de l’operació 160300770 per import de
19.987,63 euros, i procedir a tancar l’expedient 2012/7347.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament de Castellolí.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració signat entre la
Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC per al desenvolupament del
programa de suport al creixement d’empreses amb alt potencial, 2a. i 3a. edició.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 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. Per Dictamen número 367/13 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar el Conveni de
col·laboració número 818/13, de data 29 de setembre de 2013, signat entre la
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC per al desenvolupament del programa
de suport al creixement d’empreses amb alt potencial, 2a i 3a edició, amb un
pressupost estimatiu de tres-cents vint-i-un mil dos-cents setanta-quatre euros
(321.274,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen en el
quadre següent:
Any
2013
2014
2015

Aplicació pressupostària
G/30103/433A0/48900
G/30103/433A0/48900
G/30103/43300/48900

Import
150.000,00 €
100.000,00 €
71.274,00 €

2. De la liquidació corresponent a la 2a. edició del programa presentada per PIMEC,
amb data 9 de desembre de 2014, aprovada pel comitè de seguiment en reunió
celebrada amb data 15 de desembre de 2014, va resultar que s’havia produït un
superàvit de 18.516,00 euros en relació a l’import inicialment previst a aportar per
part de la Diputació de Barcelona, i de 6.171,00 euros en relació a l’import
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inicialment previst a aportar per PIMEC, el que fa un total de 24.687,00 euros, i així
es va fer constar a la corresponent acta de la reunió.
3. Així mateix, tal i com consta a l’anteriorment citada acta de la reunió del comitè de
seguiment, la Diputació de Barcelona i PIMEC van acordar incorporar el superàvit
de 24.687,00 €, resultant de la liquidació de la 2a. edició, al pressupost de la 3a.
edició, en la mateixa proporció prevista al conveni, és a dir:
Diputació de Barcelona
PIMEC

18.516,00 €
6.171,00 €

4. Un cop finalitzada l’execució corresponent a la 3a. edició del conveni de
col·laboració referenciat i efectuada la corresponent liquidació i tancament, d’acord
amb la documentació presentada per PIMEC amb data 17 de desembre de 2015,
aprovada pel comitè de seguiment, segons consta a l’acta de la reunió celebrada
amb data 18 de desembre de 2015, resulta un superàvit de 15.769,00 euros,
distribuït proporcionalment segons el previst al conveni:
Diputació de Barcelona
PIMEC

11.828,00 €
3.941,00 €

5. En relació a l’import de l’aportació prevista per part de la Diputació de Barcelona, i
d’acord amb l’informe de pagament de la darrera aportació efectuada per aquesta
Corporació, emès amb data 18 de desembre de 2015, resulta un saldo sobrant
d’onze mil vuit-cents vint-i-vuit euros (11.828,00 €). Aquest import resulta del
desglossament de la despesa efectuada especificada en el quadre següent:
Núm.
edició
2a edició

3a edició

Tipus de
despesa
1r pagament

Operacions
comptables
1404018292

2n pagament

Import
30.000,00 €

Pagament
efectiu
28/05/2014

1404045741

60.000,00 €

11/12/2014

3r pagament

1404053856

52.121,00 €

29/12/2014

4t pagament

1404053865
1404053865

7.879,00 €
22.121,00 €

29/12/2014
29/12/2014

5è pagament

1504035738

60.000,00 €

25/02/2016

6è pagament

1504056391
1504056396

17.879,00 €
59.446,00 €

25/02/2016
25/02/2016
Total

Totals

142.121,00 €

167.325,00 €
309.446,00 €

6. Per tot l’exposat, el Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local , ha informat favorablement la liquidació del saldo sobrant del
conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa de suport al
creixement d’empreses amb alt potencial.
138

Àrea de Presidència
Secretaria General

7. En relació al reintegrament a l’aplicació pressupostària de l’import del saldo sobrant
d’onze mil vuit-cents vint-i-vuit euros (11.828,00 €), no procedeix fer cap
regularització comptable perquè aquest import, a petició del Servei, no serà
incorporat al pressupost del Servei del Teixit Productiu per a l’any 2016 com a
romanent de crèdit, passant a economies de la corporació.
Fonaments de dret
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 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 del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
per al desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt
potencial, 2a i 3a edició, en els termes que figuren en el quadre següent:

Objecte

Consignació

Desenvolupament
del
projecte pilot de suport al
321.274,00 €
creixement
d’empreses
amb alt potencial

Despesa
realitzada

Saldo sobrant

309.446,00 €

- 11.828,00 €

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya).”
La presidenta senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Res sobre el Dictamen específic, més enllà de la
nostra sorpresa pel fet que aquesta quantitat, 11.828 euros, finalment, pel que
parlàvem en les darreres reunions sobre modificacions de crèdit , no va a romanent de
crèdit.
A continuació intervé la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: La
nostra intervenció va en la línia del fet que ja són tres edicions del Programa de suport
al creixement de les empreses i els demanaríem, a la propera Comissió Informativa
corresponent, que fessin arribar als grups una valoració, també en positiu dels
objectius que s’han assolit si tenim dades del Programa, tenint en compte que és la
tercera edició.
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Tot seguit intervé el vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, senyor Castells, qui diu: A la primera Comissió
Informativa ja vàrem, fins i tot, veure un vídeo dels mateixos usuaris que se n’havien
beneficiat però, si els sembla bé, ho faríem extensiu a la resta de grups en la propera
Comissió Informativa o, per a qui no pugui venir, ho farem en format telemàtic.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Finca Mas Bracons S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/6402.- 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 11 d’agost de 2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Finca Mas Bracons SL de data 5 d’agost de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-5224, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Torelló les obres següents:
• Rehabilitació del Molí de Mas Bracons per ús de turisme rural al PK 23+900,
marge dret.
• Rehabilitació del Mas Bracons al PK 23+950, marge dret.
• Instal·lació de conducció amb encreuament al PK 24+140, ambdós marges.
• Manteniment d'accés existent del PK 24+300 al PK 24+301, marge dret.
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 21
d’octubre de 2015, notificat en forma en data 30 d’octubre de 2010, es va requerir
l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud.
En data 28/01/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 01/03/2016 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 Finca Mas Bracons SL en data 5 d’agost de 2015 i
d’acord amb el que disposen els articles 84, 104.d, 101 i 118 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:
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- 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.
Instal·lació de conducció amb encreuament
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- S’eliminaran els tubs d’aigua que puguin quedar en zona de domini públic com a
complement de l’encreuament existent per l’obra de fàbrica de la carretera, amb
expedient de denúncia de Diputació de Barcelona 2010/49.
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de
domini públic.
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho
són els encreuaments necessaris.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per
fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa.
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les
menors pertorbacions possibles al trànsit.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per
permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les
reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la
Diputació de Barcelona.
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10.
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit.
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- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos
dies com a màxim.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de
25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en
calent tipus AC16 SURF S 50/70.
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta
de Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades,
es signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar el període de
garantia.
Conservació d'edificació
- 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
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Obres de manteniment d'accés existent
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 15 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.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
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 a la matriu del
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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.
- 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.
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- 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.”
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 i de 487,26 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per conduccions
subterrànies i de 341,82 euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de
carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres similars incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat
de secció.
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 Finca Mas Bracons SL, autorització per a
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realitzar, a la carretera BV-5224, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de
Torelló les obres següents:
• Rehabilitació del Molí de Mas Bracons per ús de turisme rural al PK 23+900,
marge dret.
• Rehabilitació del Mas Bracons al PK 23+950, marge dret.
• Instal·lació de conducció amb encreuament al PK 24+140, ambdós marges.
• Manteniment d'accés existent del PK 24+300 al PK 24+301, 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.
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 i de 487,26
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per conduccions subterrànies i de 341,82 euros, per concessió d'autoritzacions
en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de conduccions subterrànies
d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres similars incloent-hi els
túnels, fins a 1 metre quadrat de secció.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Finca Mas Bracons SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora M.L.T.J., en resolució de l’expedient núm. 2015/9634.- 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 09/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. M.L.T.J. de data 2 de desembre de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols tipus S-105 al
terme municipal de Berga (expedient núm. 2015/9634) a les següents carreteres i
punts quilomètrics:
• a la carretera C-1411z al PK 78+650, marge esquerre, tram no urbà.
• a la carretera C-1411zr al PK 0+060 i al PK 0+435, marge esquerre, tram no
urbà.
En data 23/02/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:

145

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. M.L.T.J. en data 2 de desembre 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 FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada d’instal·lació d’un rètol tipus S-105 a la carretera C-1411z al PK
78+650 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol o senyal autoritzat en
perfecte estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi
indica. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de
seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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 a 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.
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- 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
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.
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- 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.
Vista la sol·licitud formulada per M.L.T.J. en data 2 de desembre 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
d’instal·lació de dos rètols tipus S-105 a la carretera C-1411zr als PK 0+060 i
0+435 pels motius que s'expressen a continuació:
• Els senyals es volen instal·lar a la carretera C-1411zr i l’estació de servei es
troba a la carretera c-1411z.
• D’acord amb allò que estableix la Norma 8.1.I.C al punt 7.28, aquest tipus
de senyals s’han de instal·lar de 150 a 250 metres del accés directe i
inmediat, entenen com a tal que l’accés s’efectue sense atravesar cap nucli
de població ni altre via pública diferent de la que connecta amb ella.”
Atès el que disposa el punt 7.28 de la Norma 8.1.I.C Senyalització vertical:
“7.28 Altres senyals d'indicació i servei
En carreteres convencionals i vies de servei, es podran emprar els restants senyals de
servei inclosos al Catàleg de senyals de circulació publicat per la Direcció General de
Carreteres l'ús dels quals no hagi estat contemplat en els apartats anteriors justificant la
seva conveniència i rellevància, i cenyint-se al criteri més restrictiu possible. Es col·locaran a
una distància d'entre 150 i 250m de la sortida a l'accés directe i immediat, entenent-se com
a tal aquell que s’efectuï sense travessar cap tipus de població ni cap altra via pública
diferent de la que connecti amb aquella (...)"

En data 07/03/2016 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 M.L.T.J. en data 2 de desembre de 2015, s’informa
que els rètols que a la documentació presentada estan numerats com 4, 5 i 6 no es
troben a la xarxa de carreteres de Titularitat de la Diputació de Barcelona.”
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 i de 31,64 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
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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 la Sra. M.L.T.J., autorització d’obres d’instal·lació
d'un rètol tipus S-105, a la carretera C-1411z al PK 78+650, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Berga (expedient núm. 2015/9634), 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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols
tipus S-105 a la carretera C-1411zr al PK 0+060 i al PK 0+435, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Berga, sol·licitada per la Sra. M.L.T.J. (expedient
número 2015/9634).
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- 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 i de 31,64
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. M.L.T.J., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2016/828.- 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 26/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de La Garriga de data 20 de gener de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de d'urbanització per a la
millora de la mobilitat i accessibilitat del carrer Manel Raspall, a la carretera BP-5107
del PK 33+114 al PK 33+124, marge dret, tram urbà i travessera, al terme municipal de
La Garriga (expedient núm. 2016/828).
En data 01/03/2016 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 Garriga en data 20 de gener de
2016 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.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i voreres
adjacents a la mateixa afectades 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 a la carretera 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
- No es deixaran embornals a la calçada de la carretera BP-5107.
- 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
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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 a 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
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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.
- 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.
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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 Garriga, autorització d’obres
d'urbanització per a la millora de la mobilitat i accessibilitat del carrer Manel Raspall, a
la carretera BP-5107 del PK 33+114 al PK 33+124, marge dret, tram urbà i travessera,
al terme municipal de La Garriga (expedient núm. 2016/828), 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 La Garriga, amb domicili a
efectes de notificacions a La Garriga (08530), Plaça Església, 2, amb indicació dels
recursos procedents.”
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de
vegetació a la carretera BP-4654, en resolució de l’expedient núm. 2016/1720.- 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 16/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.P.T. de data 15 de febrer de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’una estassada de vegetació, a la carretera BP-4654
del PK 26+360 al PK 26+660, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Borredà (expedient núm. 2016/1720).
En data 01/03/2016 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. J.P.T. en data 15 de febrer de 2016 i d’acord amb
el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a 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
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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.
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.P.T., autorització d’estassada de vegetació,
a la carretera BP-4654 del PK 26+360 al PK 26+660, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Borredà (expedient núm. 2016/1720), 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.P.T., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de col·locar 2
senyals verticals informatius d’estació de servei S-105 amb panells
complementaris S-800 i denegar l’autorització d’obres de col·locar un senyal
vertical informatiu d’estació de servei S-105 a la carretera BV-5001, en resolució
de l’expedient núm. 2015/9560, sol·licitat per Campsa Estaciones de Servicio,
S.A.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
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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 04/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Campsa Estaciones de Servicio, S.A. de la mateixa data en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de col·locar 3 senyals verticals
informatius d'estació de servei S-105 amb panells complementaris S-800, a la
carretera BV-5001 al terme municipal de Montcada i Reixac als següents punts
quilomètrics (expedient núm. 2015/9560):
• al PK 6+794, marge dret, tram no urbà,
• al PK 6+975, marge dret, tram urbà,
• al PK 7+181, marge esquerre, tram no urbà.
En data 23/02/2016 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 Campsa Estaciones de Servicio, S.A. en data 04 de
desembre 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 FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada per col·locar 2 senyals verticals informatius d’estació
de servei a la carretera BV-5001 als PK 6+794 i 7+181 que s'haurà de realitzar
complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol o senyal autoritzat en
perfecte estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi
indica. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de
seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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 a 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.

157

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.
- 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.
158

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.
Vista la sol·licitud formulada per Campsa Estaciones de Servicio, S.A. en data 4 de
desembre de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents i 168 del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament
de l'autorització sol·licitada per col·locar un senyal vertical informatiu d’estació
de servei a la carretera BV-5001 al PK 6+975, pels motius que s'expressen a
continuació:
• D’acord amb allò que estableix la Norma 8.1.I.C al punt 7.28, aquest tipus
de senyals s’han de instal·lar a una distància del accés directe i inmediat
d’entre 150 a 250 metres.”
Atès el que disposa el punt 7.28 de la Norma 8.1.I.C Senyalització vertical:
“7.28 Altres senyals d'indicació i servei
En carreteres convencionals i vies de servei, es podran emprar els restants senyals de
servei inclosos al Catàleg de senyals de circulació publicat per la Direcció General de
Carreteres l'ús dels quals no hagi estat contemplat en els apartats anteriors justificant la
seva conveniència i rellevància, i cenyint-se al criteri més restrictiu possible. Es col·locaran a
una distància d'entre 150 i 250m de la sortida a l'accés directe i immediat, entenent-se com
a tal aquell que s’efectuï sense travessar cap tipus de població ni cap altra via pública
diferent de la que connecti amb aquella (...)"

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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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 i de 63,28 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
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 Campsa Estaciones de Servicio, S.A.,
autorització d’obres de col·locar dos senyals verticals informatius d'estació de servei S105 amb dos panells complementaris S-800, a la carretera BV-5001 al PK 6+794,
marge dret, i al PK 7+181, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Montcada i Reixac (expedient núm. 2015/9560), 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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de col·locar un senyal
vertical informatiu d'estació de servei S-105 a la carretera BV-5001 al PK 6+975,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Montacada i Reixac, sol·licitada per
Campsa Estaciones de Servicio, S.A. (expedient número 2015/9560).
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- 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 i de 63,28
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
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Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a Campsa Estaciones de Servicio, S.A.,
amb domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos
procedents.“
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació de l’autorització d’obres
a favor de la empresa Mafriges, S.A., en resolució de l’expedient núm.
2015/9848.- 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 22/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Mafriges, SA de data 18 de desembre de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edifici, a la carretera
BV-5224 al PK 7+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de
Torelló (expedient núm. 2015/9848).
En data 29/02/2016 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 Mafriges, SA en data 18 de desembre de 2015 i
d’acord amb el que disposen els articles 76.1, 84, 86.1 i 86.2 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:
- La casa, actualment deshabitada, es troba dins de les zones de domini
públic, servitud i afectació de la carretera. Les entrades principals són a la
zona de domini públic de la carretera. Aquesta situació fa vulnerables als
vianants usuaris de l’entrada a la casa. La porta d’accés rodat de l’edifici
pot ser causa de maniobres de vehicles a la calçada de la carretera i per
tant d’una disminució de la seguretat vial del tram.
- La visibilitat de l’accés és de 50m pel moviment més desfavorable. La
velocitat permesa del tram és de 90Km/h. La distància de parada d’un
vehicle segons Norma de Traçat 3.1-IC és de 140m. En aquesta situació no
hi ha distància suficient de parada de l’accés.
- Part de les obres sol·licitades consisteixen en la substitució de viguetes
malmeses a la coberta de la casa, situació que comporta la reconstrucció
de la coberta i la consolidació de l’edifici, actualment deshabitat. “
Atès el que disposa l’article 76.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Article 76
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
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funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.”
Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Article 84
Obres de consolidació
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.”
Atès el que disposen els articles 86.1 i 86.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Article 86
“86.1 La línia d'edificació s'estableix a banda i banda de la carretera. En la zona
compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d'obra de construcció,
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació
i el manteniment de les construccions existents.
86.2 La línia d'edificació s'ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta
exterior de la calçada, a 50 m en les autopistes, les vies preferents i les variants que
es construeixen amb l'objecte de suprimir les travesseres de població, i a 25 m en la
resta de carreteres.”
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 conservació d'edifici, a
la carretera BV-5224 al PK 7+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Vicenç de Torelló, sol·licitada per Mafriges, SA,(expedient número 2015/9848).
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Mafriges, SA, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUPPoble Actiu, senyor Duran, qui diu: Bé, dubtant sobre com enfocar aquesta
intervenció i, en tot cas, la fem des del màxim respecte institucional a totes les
persones que formen part d’aquesta Junta de Govern i, sobretot, als membres de
l’equip de govern.
Cal dir que, quan encetàvem aquesta nova etapa al sí de la Diputació i vam ser
sabedors que l’equip de govern de la Diputació convidava els diferents grups polítics a
formar part de la Junta de Govern, vam rebre la primera impressió com un exercici de
transparència i vam dir: “Ostres, allà on es prenen les màximes decisions de la casa, hi
som convidats, si més no a participar”: Aquesta va ser la primera impressió i la segona
va ser dir: “Ostres, com és que ens conviden, no?”, malpensant-nos fins a quin punt
l’equip de govern ens vol fer o no copartícips d’unes decisions que es puguin prendre.
Som totalment sincers en aquesta apreciació. La tercera és que, en el decurs de com
han anat passant les Juntes de Govern, cal dir, i ho diem des del màxim respecte, que
ha estat una miqueta de decepció en el sentit que entenem que la Junta de Govern,
després del Ple, és el màxim òrgan executiu de primer nivell, on es prenen decisions
que afecten molt directament la vida de les persones, amb unes implicacions
econòmiques substancials.
Entenem, com hem dit abans, que hi ha temes tècnics, que són d’ofici, però sí hi ha
punts polítics que, entenem, necessitarien un cert debat previ amb els grups o, si
estem en Junta de Govern, debatés el propi Govern, i és un debat que no hem vist.
Entenem que aquesta Junta de Govern seria, per fer un paral·lelisme, com un Consell
de Govern de la Generalitat o un Consell de Ministres on, per dir-ho d’alguna manera,
es prenen aquestes grans decisions i, és clar, com hem vist que aquest debat és
inexistent, podem deduir que potser no sempre o majoritàriament les decisions no es
prenen en aquesta taula. I penses que podríem fer una conferència per Skype perquè
és un vist, és a dir, hi ha moltes coses que són d’ofici quan estem prenent decisions,
perdó, estan prenent-les vostès, qui tenen dret de vot, d’un gran import. Simplement,
fer aquesta reflexió que, com diem, fem des del màxim respecte institucional.
L’altre aspecte que volíem comentar o preguntar ve pel tema del tractament de la
informació. Abans, parlàvem del Portal de Transparència i la seva gestió i posàvem de
manifest que un dels punts importants que valoràvem és l’accés a la informació. Hem
dit repetidament que nosaltres som curosos, sabem els terminis per tenir aquesta
informació quan aquesta informació està elaborada, i sí que és cert que, en la primera
etapa que hem tingut en aquesta casa, encara que fos en el darrer moment, en un Ple,
o en una Comissió Informativa o en la Junta de Govern, d’alguna manera es produïa el
lliurament de la informació o el retorn d’allò que es demanava; però el que hem
observat és una certa relaxació en aquest àmbit. Demanàvem que, en lloc de seure a
la taula i tenir la informació en paper o al despatx, la informació arribés amb 24 hores
d’antelació, però el que estem observant en alguns aspectes, no els repetiré perquè
son a les actes i no s’escau, és aquesta relaxació en la tramesa de la informació d’allò
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que demanem, és a dir, si demanem una informació i aquesta informació no ens arriba
en una Comissió Informativa, ho tenim molt clar políticament. És a dir, el vademècum
diu que si demanes una cosa a la Comissió Informativa i no te la donen vas al Ple, que
és el màxim òrgan; i això és el que vam fer i en l’anterior sessió plenària, vam repetir fil
per randa allò que vam sol·licitar a la Comissió d’Hisenda i Recursos Humans i no
se’ns ha donat. Clar, quan ho tornes a demanar al Ple, que és el màxim òrgan,
entenem, per tenir aquesta informació i no tens el retorn d’allò que estàs demanant,
que creus que estàs en el dret de demanar, aquí tenim un problema perquè, és clar, a
partir d’aquí la pregunta seria: Com hem de fer-ho? Com hem de fer-ho? Només se
m’acudeixen dues premisses, en les quals no volem caure. Una seria la mediatització
de la gestió ordinària, és a dir, demanar als mitjans de comunicació per què no tenim
aquesta informació. Aquesta seria una, que no és bona ni molt menys, i la segona,
encara més dura, seria la judicialització de la vida política de la Diputació, en la qual no
hi volem caure. Creiem que sempre és millor un mal acord que un bon judici i, en cap
cas, no volem arribar a aquest punt. Simplement, creiem que estem complint els
terminis i els procediments per sol·licitar la informació i l’únic que demanem, si us plau,
és que, en la mesura del possible, es faci el retorn com i quan toca per evitar altres
camins.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ho tindrem en compte i, en tot cas, li dic
que hi ha una via, que és l’empara de la Presidència, on, evidentment, em correspon
donar la instrucció clara a aquells diputats o aquelles diputades que no s’hagin ocupat
de fer el retorn d’aquesta informació perquè ho facin. Per tant, també poden recórrer a
l’empara de la Presidència i em responsabilitzo d’insistir al diputat o la diputada que no
hagi donat aquesta informació. També, hem de dir que, sobre la informació que es
dóna, clar, una cosa és el que vostès interpreten com a resposta, perquè moltes
vegades es respon en funció de la informació que hi ha a la casa però vostès poden
considerar que no és una resposta suficient. Però és la que tenim i la que podem
donar. Això és matisable però, en qualsevol cas, crec que ens entendrem en aquesta
qüestió perquè, evidentment, vostès han de tenir la informació com a representants
públics a la vegada que han de fer-ne un ús responsable.
A continuació, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
senyor Ciurana (CiU), qui diu: Només per aclarir i no per modificar, en cap cas, les
paraules de la presidenta sinó per afegir informació. Hem comunicat a tots els
portaveus que, properament i en la mesura que això sigui tècnicament possible, volem
incorporar en el Portal de la Diputació, un apartat de grups polítics, on vostès puguin
afegir les seves iniciatives, els seus comentaris, etcètera, per tenir, també, un espai
propi dins la Web de la Diputació. Crec que en aquesta casa segur que farem encerts
o desencerts com a Govern, però el que han de tenir clar és que la nostra voluntat de
transparència i facilitar informació és absoluta, és a dir, que aquest tipus de reflexions,
senyor Duran, que podríem compartir perfectament, perquè per això existeixen els
òrgans i les institucions corresponents a cada Ple, tan genèriques són injustes per a la
casa, crec. És a dir, si tenim algun problema amb alguna pregunta formulada en
alguna Àrea per algun diputat concret, els agrairíem que ens el fessin arribar, però dir
tan genèric em sembla que no reflecteix la realitat de la casa i, per tant, vaja, no cal
dir-ho, més enllà de l’empara de la Presidència, hem de tenir els mecanismes
suficients, diguem-ne, per saber identificar un problema i resoldre’l. Res més.
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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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