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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de juliol de 2015, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM) per absència de la 
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagés. Assisteixen a la sessió el 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 els diputats i diputades 
amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), 
senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan 
Carles García i Cañizares (CiU) i Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia 
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i 
Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa) i senyors Manuel Reyes López (PP), 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. 
 
Oberta la sessió pel president accidental, senyor Dionís Guiteras (ERC-AM), 
aquest diu: Bon dia a totes i a tots. Començaríem aquesta sessió ordinària de la Junta 
de Govern i el primer que hauria de fer és excusar la presidenta que, per motius de 
protocol, està al Parlament i vindrà al Ple. A la Junta, no hi podrà assistir i, per tant, jo 
la presidiré.  
 
Comprovada amb la secretaria general l’existència de quòrum, 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 14 de juliol de 2016. 
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2. Dictamen pel qual es proposa la designació, per delegació del Ple, de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos ens, amb la finalitat de 
completar els nomenaments efectuats anteriorment. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 

judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment núm. 207/2013, 
pel qual es declara la caducitat del recurs contenciós administratiu, interposat per 
la Diputació de Barcelona, contra la Generalitat de Catalunya, com a 
conseqüència de la inactivitat de l’Administració autonòmica en haver incomplert 
el conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local”, ja que la 
Generalitat va donar compliment a les obligacions establertes en el referit 
conveni de col·laboració i amb el benentès que, en cas de produir-se un nou 
incompliment per part de la Generalitat de Catalunya, es podrà reactivar la via 
contenciosa-administrativa. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 

judicial, favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 
3 de Granollers, pel qual s’acorda tenir per desistit el senyor XXX, en el 
procediment núm. 523/2015, interposat contra el Decret del president del 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, de data 21 de juliol de 
2015, pel qual s’imposava al senyor XXX. dues sancions disciplinàries per 
incompliment de les ordres donades per un superior i per tracte incorrecte a una 
companya de treball, i contra la Diputació de Barcelona, en qualitat de 
litisconsorci passiu necessari. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 97/2016-S, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI, SL contra el Decret del president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 22 de desembre de 2015, pel qual 
s’acorda la liquidació del contracte de serveis de Guia de visitants de diferents 
monuments restaurats per la Diputació en la Comarca del Berguedà. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6072/2016, de data 22 de juny,  

pel qual s’acorda desistir de les accions judicials contra la Fundación Española 
de la Tartamudez, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment judicial, 
atès que s’ha liquidat el deute pendent de 4.036,31 euros amb la compensació 
d’una subvenció de 12.100,00 euros atorgada per aquesta corporació.  

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6277/2016, de data 28 de juny, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a demandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
172/2016-1A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el 
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Decret, de data 3 de març de 2016, pel qual es va desestimar, expressament, la 
reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada per l’interessat, com a 
conseqüència del perjudici econòmic que va ocasionar al seu negoci de flors, 
ubicat al carrer Bisbe Comellas, núm. 21, de Casserres, la realització d’unes 
obres d’asfaltat que es van executar el dia 23 d’abril de 2015, que van dificultar 
l’accés dels vianants a l’establiment. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6217/2016, de data 28 de juny, 

pel qual es va acordar exercir accions civils contra el senyor XXX arrendatari del 
local situat a l’avinguda Diagonal, 365, baixos 2a. de Barcelona, propietat de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, amb la finalitat d’acordar la resolució del 
contracte d’arrendament i, en conseqüència, recuperar la possessió de 
l’immoble. 

 
9. Ratificació del Decret de la Presidència número 6982/16, de data 1 de juliol, pel 

qual es va acordar delegar la representació de la Diputació de Barcelona, a favor 
del senyor Vicenç Izquierdo Camon, per a l’assistència en la sessió constitutiva 
del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, celebrada el dia 
11 de juliol de 2016. 

 
10. Ratificació del Decret de la Presidència número 7310/16, de data 18 de juliol, pel 

qual s’acorda delegar la representació de la Diputació de Barcelona, en favor del 
Sr. Jordi Padrós Selma, per a l’assistència a la sessió constitutiva del Consell 
Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, celebrada el dia 21 de juliol 
de 2016. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria 

General, en relació: d’una banda, amb la modificació de l’agrupació constituïda 
pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, com a 
conseqüència de la separació de l’Ajuntament de Calders; i d’altra banda, la 
constitució d’una nova agrupació dels municipis per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria-intervenció entre els ajuntaments de Monistrol de Calders i 
Calders. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació de 

les errades materials contingudes en l’acord adoptat per la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 30 de juny de 2016, sobre l’aprovació de les convocatòries 
201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 que 
incorporen les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.  

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència número 7308/16, de data 19 de juliol, 
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pel qual s’acorda aprovar els lineaments de partida i la metodologia que han de 
guiar l’elaboració del Pla estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació 
de Barcelona, 2016-2020. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

pròrroga d’actuacions considerades com a “inversions financerament 
sostenibles”, aprovades en el marc de les Meses de Concertació entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Palafolls.  

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, acordar diverses 

penalitzacions a l’empresa UNIPOST, SAU, com a conseqüència de determinats 
incompliments detectats en l’execució del contracte relatiu a les prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
16. Dictamen pel qual es proposa adjudicar, per delegació del Ple, l’expedient de 

contractació relatiu a l’execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans del municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots, i  per un import estimatiu biennal de 3.552.930,64 € (IVA inclòs), 
a favor de les empreses i pels lots següents: lot 1, referent als arranjaments a la 
comarca del Barcelonès, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS FAUS, SA; lot 2, referent als arranjaments de la comarca del Baix 
Llobregat, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU; lot 3, 
referent als arranjaments de la comarca del Vallès Occidental, a favor de 
l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL; lot 4, referent als 
arranjaments de les comarques de l'Anoia, Alt Penedès i el Garraf, a favor de 
l’empresa ELECTROMECANICA SOLER, SL; lot 5, referent als arranjaments de 
les comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès, a favor de l’empresa 
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL; i lot 6, referent als arranjaments de 
les comarques del Vallès Oriental i Maresme, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU. 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació de 

l’execució de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, 
mitjançant procediment obert, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, 
subjecte a regulació harmonitzada, a favor de l’empresa VIAS I 
CONSTRUCCIONES; SA., per un import total de 4.899.149,69 €, IVA inclòs.  
 

Servei de Programació 
 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

5 
 

Programa de Crèdit Local 
 
18. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import 62.791,88 € (seixanta-dos mil set-cents 
noranta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Calella, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
19. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 99.526,26 € (noranta-nou mil cinc-
cents vint-i-sis euros amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament d’Igualada, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
20. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 9.912,13 € (nou mil nou-cents dotze 
euros amb tretze cèntims), a l'Ajuntament de Martorelles, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016. 

 
21. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 36.775,34 € (trenta-sis mil set-cents 
setanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims), a l'Ajuntament Masquefa, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
22. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de 20.020,84 € (vint mil 
vint euros amb vuitanta-quatre cèntims), a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
23. PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 70.298,78 € (setanta mil dos-cents 
noranta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Pineda de Mar, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
24. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 43.968,75 € (quaranta-tres mil nou-
cents seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de 
Canyelles, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per 
finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
25. SANT CELONI.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 41.225,22 € (quaranta-un mil dos-
cents vint-i-cinc euros amb vint-i-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sant Celoni, a 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
26. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de 59.358,31 € (cinquanta-nou mil tres-
cents cinquanta-vuit euros amb trenta-un cèntims), a l'Ajuntament de Martorell, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
27. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de 32.638,72 € (trenta-
dos mil sis-cents trenta-vuit euros amb setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
28. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de 24.058,28 € (vint-i-
quatre mil cinquanta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. 
per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
29. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació 

de la Presidència, una subvenció per import de 110.469,52 € (cent deu mil 
quatre-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de 
Montcada i Reixac, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. 
per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
Caixa de Crèdit 
 
30. AJUNTAMENT DE CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 € (trenta-cinc 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Adequació oficina d'habitatge”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
31. AJUNTAMENT DE CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 140.000 € (cent 
quaranta mil euros), per a finançar l’actuació local “Instal. esportives i camerinos 
fàbrica Llobet”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
32. AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-
cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “SOC.TIC. Programari. Adquisició 
Modern. tram. adm.”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
33. AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local 
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“Urbanització Can Vilardebó sectors III i IV”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
34. AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Llar 
d'infants”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
35. AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Nova 
biblioteca municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
36. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa 

la concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
27.932,43 € (vint-i-set mil nou-cents trenta-dos euros amb quaranta-tres 
cèntims), per a finançar l’actuació local “Instal·lació fibra òptica”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
37. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa 

la concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
11.192,04 € (onze mil cent noranta-dos mil euros amb quatre cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Arranjament carrer Mitjans”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
38. AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 42.000 € (quaranta-
dos mil euros), per a finançar l’actuació local “Millora espai públic”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
39. AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 132.000 € (cent trenta-
dos mil euros), per a finançar l’actuació local “Equipaments municipals”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 

40. AJUNTAMENT DE SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 
delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 114.898,79 € (cent-
catorze mil vuit-cents noranta-vuit euros amb setanta-nou cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Rehabilitació cal Carrera. Equip escènic i altres”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
41. AJUNTAMENT DE SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 € (seixanta 
mil cent-un euros amb vint-i-un cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Expropiació pla especial fàbrica vella”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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42. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa la 
concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
77.200€ (setanta-set mil dos-cents euros), per a finançar l’actuació local 
“Mobiliari, programes i utillatge”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
43. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
97.800€ (noranta-set mil vuit-cents euros), per a finançar l’actuació local “Obres i 
instal·lacions”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
44. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es 

proposa la concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa 
d’import 175.000 € (cent-setanta cinc mil euros), per a finançar l’actuació local 
“Urb. carrer Via Augusta”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
45. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 68.000 € (seixanta-vuit 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Adequació local de joventut i habitatges 
socials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
46. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Camins rurals”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
47. AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es 

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

 
48. AJUNTAMENT D'ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 115.300 € (cent 
quinze mil tres-cents euros), per a finançar l’actuació local “Millora eficiència 
energètica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar com a 

efectes no utilitzables un conjunt de béns informàtics, així com donar-los de 
baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a favor de l’AMPA Inst. Doctor Puigvert i de l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Besora.  

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar com a 

efectes no utilitzables una planxa i una plegadora industrials, així com donar-los 
de baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a favor de la Fundació Aspros. 
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51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
convalidar i d’altra banda, aprovar, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’autorització per a la instal·lació, a precari, d’uns mòduls provisionals situats a la 
zona est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet, propietat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’ús a 

precari, a favor de la Universitat de Barcelona, per a la instal·lació d’un mòdul 
prefabricat provisional, destinat a tres aules, a la zona enjardinada propera al 
“Pavelló Verdaguer” del Recinte Torribera, de Santa Coloma de Gramenet.  

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, cedir l’ús en 

precari, a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, 
de diferents espais de la Residència Ramon Llull, situat al Recinte de l’Escola 
Industrial, per al període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de 
setembre de 2017. 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la cessió d’us a 
precari d’uns espais situats a la planta baixa de l’edifici de la plaça Emili 
Juncadella, núm. 9-11, de Montesquiu, per a la instal·lació d’un menjador escolar 
i altres usos socials complementaris.  

 
Intervenció General 
 
55. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 

conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes entre la diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès. 

 
56. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 

conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
57. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a activitats de cultura 
popular i tradicional, a realitzar dins de la demarcació territorial de la Diputació de 
Barcelona, durant l’any 2016, a favor d’entitats culturals sense finalitat de lucre. 

 
58. Dictamen pel qual es proposa aprovar la resolució, per delegació de la 

Presidència, de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les 
programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i 
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tradicional, a realitzar dins de la demarcació territorial de la Diputació de 
Barcelona, durant l’any 2016, a favor de federacions de caràcter cultural. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
59. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de regular les funcions d’assistència, 
prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació ofereix en 
relació amb la gestió de la Biblioteca Mestre Martí Tauler d’aquell municipi. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
60. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4651. 
 

61. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2016/4999. 

 
62. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4652. 
 

63. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 
carretera BP-1432 favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2016/5876. 

 
64. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 

vianants a la carretera BV-5108 a favor de l’Ajuntament de Cardedeu, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/5917. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
65. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, a favor dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, amb la finalitat d’ajudar a finançar les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs, 
any 2017”, per import de 60.000€.  

 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

inicialment la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’any 
2015, destinada al transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres 
parcs”, per import de 2.019,60 €, per manca de justificació.  
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
67. Dictamen pel qual es proposa atorgar, per delegació de la Presidència, les 

subvencions a favor d’explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació de patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions de calderes de biomassa i entitats culturals, per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2016, per import de 
284.235,74€.  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant concurrència competitiva, d’ajuts econòmics per a la recerca en 
polítiques de gènere “Francesca Bonnemaison”, per a l’any 2016, per un import 
de 6.000 €.  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern, en sessió 
ordinària de 25 de febrer de 2016; i, d’altra, aprovar un nou conveni marc de 
col·laboració a formalitzar entre les dites administracions, amb la finalitat 
d’impulsar actuacions conjuntes de col·laboració per potenciar la defensa dels 
drets dels consumidors i usuaris.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2016.-  El 
president accidental, senyor Guiteras, en relació amb l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de juliol de 2016, pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena, i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa la designació, per delegació del Ple, de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos ens, amb la finalitat de 
completar els nomenaments efectuats anteriorment.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

12 
 

“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. Entre les previsions contingudes al Protocol, està la 
de designar suplents sempre que sigui possible i els estatus dels ens respectius no ho 
prohibeixin (apartat 2.1). 
 
Efectuats els nomenaments de representants en els organismes que s’indiquen, i per 
assegurar la presència de la Corporació en els organismes en què participa o té 
representació, es considera oportú completar aquesta representació i designar a qui 
podrà actuar com a suplent i en la representació que ostenti el titular. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- COMPLETAR la designació de representants en els organismes que 
s’indiquen en el sentit de designar les persones que podran actuar com a suplents per 
absència dels titulars designats i en la representació que ostentin. 
 
1.- Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada –CIDOB- (NIF XXX) 
 
Primer.- La Junta de Govern en la sessió de data 23.9.15 (ref. JG 417/15) va designar 
l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot com a representant de la Diputació de Barcelona en 
la Fundació CIDOB. 
 
Considerant-se necessari designar la persona que podrà actuar per absència del 
titular, es nomena suplent el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació CIDOB, amb l’acord adoptat i la modificació que ara es proposa queda de la 
següent manera: 
 

1.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació 
Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació Privada 
-CIDOB- correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens 
perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels propis Estatuts de la 
Fundació. 
 
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada -CIDOB- el qual pot tenir o no la 
condició de Diputat/da, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot a qui es faculta per 
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat 
i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
Corporació. 
 
3.- El Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez substituirà el Sr. Jaume Ciurana Llevadot en 
els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa i en la representació que ostenta. 

 
2.- Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB  
 
Primer.- La Junta de Govern en la sessió de data 26.5.16 (ref. JG 189/16) va designar 
l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer com a representant de la Diputació de Barcelona en 
el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Considerant-se necessari designar les persones que podran actuar per absència del 
titular, es nomena suplents, de forma indistinta, el Sr. Vicenç Izquierdo Camon, Gerent 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i el Sr. Jordi Casals Prat, Tècnic adscrit 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el Consell 
de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’acord adoptat i la modificació 
que ara es proposa queda de la següent manera: 
 

1. Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Mobilitat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB, creat el 29.3.2016, d’acord amb 
la petició formulada a la Presidència de la Corporació per formar part del Consell. 

 
La persona designada és: 

 
Titular: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer  

Diputat Delegat d’Infraestructures viàries i mobilitat  
 
2. Es designen els Srs. Vicenç Izquierdo Camon i Jordi Casals Prat, per actuar 

com a suplents del titular, de forma indistinta, per assistir a les reunions del 
Patronat, en absència d’aquest. 

 
3.- Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” 
 -CGLU- (NIF G63327696) 
 
Primer.- La Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (ref. JG 612/15) va 
determinar que el representant de la Corporació en l’Associació era la seva 
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, i el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana 
Llevat com el seu suplent.   
 
Donada la naturalesa de l’Associació i per assegurar la presència de la Diputació de 
Barcelona en totes les reunions que es convoquin dels diferents òrgans de govern, es 
considera convenient designar una segona persona com a suplent. Aquesta persona 
serà el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en 
Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”- CGLU, 
amb l’acord adoptat i la modificació que ara es proposa queda de la següent manera: 

 
1.- El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización 

Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU”, será la seva 
Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense perjudici que pugui 
delegar-ho. 
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2.- Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, com a primer suplent, 
per poder actuar per absència de la Sra. Conesa en les reunions que es 
convoquin per l’Associació, i en la representació que aquesta ostenti. 

 
3.- Es designa el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions 

Internacionals de la Diputació de Barcelona, com a segon suplent, per poder 
assistir a les reunions que convoqui l’Associació dels seus òrgans de Govern, 
sempre que no sigui possible l’assistència ni del representant titular ni la del seu 
suplent. 

 
4.- Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (Generalitat de Catalunya) 

 
La Junta de Govern en la sessió del dia 30/6/2016 (AJG 257/16) va acordar proposar a 
la persona titular del Departament competent en matèria de Trànsit i Seguretat Viària 
de la Generalitat de Catalunya, la designació de l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer, 
Diputat Delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat com a vocal titular representant de 
la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària. 

 
Igualment, va acordar designar suplents, per substituir el Sr. Fàbrega Colomer, en els 
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol 
causa, i de forma indistinta, el Sr. Vicenç Izquierdo Camon, Gerent dels Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el Tècnic de l’àmbit Sr. Jordi Casals Prat. 

 
Des de la Comissió s’ha requerit la Corporació perquè aquesta participi en les diferents 
Comissions o Grups de treball que es creïn, motiu pel qual és necessari designar el 
Tècnic que podrà incorporar-se, per tant, s’acorda: 

 
Completar la proposta de representació i designar el Sr. F. Xavier Pons Claret, Cap 
de l’Oficina Tècnica de gestió d’Infraestructures, per a incorporar-se en nom de la 
Diputació de Barcelona, com a Tècnic, en aquelles Comissions o Grups de treball que 
es creïn i la Corporació hagi de tenir representació. 

 
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 

 
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades pels 
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 

 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Aquest punt és 
el nomenament de representants, concretament en quatre ens. Després, al Ple, també 
tindrem dos punts que fan referència a diferents consorcis, concretament a la Colònia 
Güell i al Consorci de l’Escola Industrial, i volem reiterar allò que hem posat de 
manifest en diverses ocasions: cal la revisió de la presència de la Diputació en els 
diferents consorcis, així com la revisió del que és el sector públic de la pròpia 
corporació.  
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S’incorpora a la sessió la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon (PSC-CP) 
i diu: Disculpeu-me per arribar tard. La meva intervenció és per expressar la posició 
del Grup Socialista. Abstenció en tots els punts que no són per a donar compte. 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment núm. 207/2013, pel 
qual es declara la caducitat del recurs contenciós administratiu, interposat per la 
Diputació de Barcelona, contra la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència 
de la inactivitat de l’Administració autonòmica en haver incomplert el conveni de 
col·laboració formalitzat entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al desenvolupament 
del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local”, ja que la Generalitat va 
donar compliment a les obligacions establertes en el referit conveni de 
col·laboració i amb el benentès que, en cas de produir-se un nou incompliment 
per part de la Generalitat de Catalunya, es podrà reactivar la via contenciosa-
administrativa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del contingut del present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 25 de juliol de 2013, va acordar ratificar 
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 5475/2013, de 28 de juny, pel qual 
s’acordava interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), contra la Generalitat de Catalunya, atès l’incompliment 
dels termes del conveni de col·laboració formalitzat entre la pròpia Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local”; incompliment 
que consistia en l’impagament d’un seguit de quantitats que la Diputació de Barcelona 
havia avançat i que la Generalitat havia de retornar. 
 
Vist que, un cop interposat el recurs contenciós administratiu, registrat amb el núm. 
207/2013 en la Secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, per 
escrit de la defensa lletrada de la corporació, registrat d’entrada en el tribunal el 7 de 
novembre de 2013, se’n va demanar, conjuntament amb la representació de la 
demandada Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement), la 
suspensió en romandre ambdues parts en vies de resolució negociada de l’assumpte; 
petició que va atesa mitjançant Decret de 21 de gener de 2014 de la secretària judicial 
de la dita Sala, acordant la suspensió de la tramitació del procediment durant el termini 
de 60 dies.  
 
Vist que, en aquell termini de 60 dies, cap de les parts no en va demanar la represa, i 
que per Decret de 13 de maig de 2014 la Sala va acordar l’arxivament provisional de 
les actuacions, que havien de romandre en aquella situació mentre no es sol·licités la 
continuació del procés o no es produís la caducitat de la instància. 
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Vist que, a hores d’ara, havent transcorregut ja dos anys des d’aquell arxivament 
provisional de les actuacions sense que cap de les parts no n’hagi demanat la 
continuació, en no haver-se constatat cap nou incompliment dels terminis de pagament 
per part de la demandada Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i 
Coneixement), mitjançant Decret d’1 juny de 2016 -registrat d’entrada en aquesta 
Diputació el 14 de juny de 2016- la Sala declara la caducitat de la instància i la 
terminació del procediment, d’acord amb l’article 179.1 de la Llei d’enjudiciament civil 
en relació amb l’article 237.1 del propi text legal, d’aplicació supletòria a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Vist que la caducitat de la instància ara decretada no impedeix, en el supòsit que si es 
produís un incompliment de les obligacions de pagament respecte de les quantitats 
que en resten pendents, que s’interposi un nou recurs contenciós administratiu. 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial d’1 de juny de 2016 
emès per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Secció cinquena, que declara la caducitat de la instància respecte del 
recurs contenciós administratiu núm. 207/2013 interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i 
Coneixement).  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als 
efectes legals oportuns.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Creiem que, en aquest 
punt, s’escau una explicació per part del Govern de la Diputació, perquè, avui mateix, 
es votarà en el Ple la urgència de la suspensió de pagaments a diversos ajuntaments 
pel que sembla un incompliment d’una documentació respecte al que demanda la 
Generalitat de Catalunya i voldríem una explicació d’aquest punt per part del Govern.  
 
El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), diu: Bé, l’explicació és simple: 
es va presentar un contenciós... I demana a la secretària general que ho expliqui. 
 
Intervé la secretària general, senyora Mahillo, qui diu: Esto hace referencia al 
PEAFL del año 2014. Entonces la Generalitat de Catalunya tenía que haber procedido 
a la devolución del dinero, que la Diputación había adelantado a los ayuntamientos, 
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antes del 21 de diciembre. Le hicimos un requerimiento en el plazo de tres meses y, al 
no proceder al pago, interpusimos un recurso contencioso administrativo en virtud del 
articulo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el momento en 
que compareció, la Generalitat pidió la suspensión. Se suspendió el contencioso y la 
Generalitat ha pagado. Y lo que hace el juez es decir “como han llegado a un acuerdo 
total y absoluto y ya ha pagado todo, se archiva el contencioso” y lo que vienen a decir 
los jueces, que se curan en salud, es que si hubiera algun incumplimiento 
posteriormente daría lugar a un nuevo recurso contencioso administrativo.  

 
El senyor Guiteras (ERC-AM) diu: Molt bé. Moltes gràcies per l’aclariment. No ho 
podria haver fet millor. I demana a la secretaria que segueixi amb la lectura dels punts.  

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 
3 de Granollers, pel qual s’acorda tenir per desistit el senyor XXX., en el 
procediment núm. 523/2015, interposat contra el Decret del president del 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, de data 21 de juliol de 
2015, pel qual s’imposava al senyor XXX dues sancions disciplinàries per 
incompliment de les ordres donades per un superior i per tracte incorrecte a una 
companya de treball, i contra la Diputació de Barcelona, en qualitat de 
litisconsorci passiu necessari.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, resta assabentada del contingut del present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 

 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 28 de gener de 2016, va acordar donar-se 
per assabentada del Decret de la Presidència, de 25 de novembre de 2015, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social número 3 de Granollers en el 
procediment núm. 523/2015, interposat pel senyor XXX contra el Consorci de l’Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona i la Diputació de Barcelona, contra el Decret del 
president del Consorci de data 21 de juliol de 2015, que imposava el senyor XXX dues 
sancions disciplinàries per incompliment de les ordres per un superior i per tracte 
incorrecte a una companya de treball. 

 
El Jutjat Social núm. 3 de Granollers ha emès un decret, el 20 de juny de 2016, pel 
qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per la 
part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
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es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret emès pel Jutjat Social núm. 3 
de Granollers de data 20 de juny de 2016, pel qual s’acorda el desistiment del senyor 
XXX en el procediment núm. 523/2015 presentat contra el Consorci de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona i la Diputació de Barcelona, contra el Decret del president 
del Consorci de data 21 de juliol de 2015, que imposava al senyor XXX dues sancions 
disciplinàries per incompliment de les ordres per un superior i per tracte incorrecte a 
una companya de treball. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 3 de Granollers, als efectes 
legals oportuns.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 97/2016-S, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI, SL contra el Decret del president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 22 de desembre de 2015, pel qual 
s’acorda la liquidació del contracte de serveis de Guia de visitants de diferents 
monuments restaurats per la Diputació en la Comarca del Berguedà.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
contingut del Present Dictamen, que és del tenor literal següent:  
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 97/2016-S que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI, SL contra el Decret 
núm. 12596/15, de 22 de desembre, de la Vicepresidència primera i Presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel qual 
s’acorda la liquidació del contracte de serveis de Guia de visitants a monuments 
restaurats per la Diputació de Barcelona a la comarca del Berguedà. 
 
Donat que en l’esmentat Decret la Diputació de Barcelona va aprovar la liquidació del 
contracte per un import de 66.284 €, corresponent a l’import dels treballs efectivament 
realitzats per l’empresa adjudicatària, import inferior en 12.675,70 euros al preu de 
l’adjudicació del contracte, de 78.959,76 €. 
 
Atès que l’empresa no hi estava d’acord i va presentar una factura per valor dels 
12.675,70 euros de diferència, entre la quantia facturada fins aquell moment i la xifra 
per la qual se li va adjudicar el contracte, la qual li va ser rebutjada perquè no es 
justificaven els treballs realitzats. 
 
Considerant que mitjançant Decret de presidència de data 3 de maig de 2016, es va 
resoldre comparèixer i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè, mitjançant 
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qualsevol dels lletrats que té adscrits, es fes càrrec de la representació i defensa 
judicial de la corporació en el recurs esmentat. 
 
Atès que un cop realitzats els actes de tràmit corresponents, les actuacions van 
quedar vistes per a sentència.  
 
Considerant que en data 28 de juny de 2016 se’ns ha notificat la Sentència que resol 
el procediment, la qual és ferma i no s’hi pot interposar cap recurs ordinari. 
 
Atès que l’esmentada Sentència desestima el recurs interposat per l’empresa 
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI, SL, declara que el Decret núm. 12596/15, de data 
20 de desembre de 2015, de la Vicepresidència primera i Presidència delegada de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel qual es va liquidar el 
contracte de serveis esmentat és ajustat a dret; manifesta que la darrera factura 
presentada per l’actora en concepte de liquidació no respon a cap tipus d’activitat de 
visita ni de manteniment, sinó que tan sols estableix la diferència entre el preu 
d’adjudicació i la facturació realitzada durant l’any, i se li imposen les costes 
processals en la quantitat de 300 euros. 
 

Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús 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 
Orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 97/2016-S que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI,SL contra el 
Decret de la Vicepresidència primera de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 
desembre de 2015, pel qual s’acorda la liquidació del contracte de serveis de Guia de 
visitants de diferents monuments restaurats per la Diputació en la Comarca del 
Berguedà. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6072/2016, de data 22 de 
juny,  pel qual s’acorda desistir de les accions judicials contra la Fundación 
Española de la Tartamudez, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del 
procediment judicial, atès que s’ha liquidat el deute pendent de 4.036,31 euros 
amb la compensació d’una subvenció de 12.100,00 euros atorgada per aquesta 
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corporació.- 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: 
 
“Mitjançant Decret de data 12 d’abril de 2016, s’aprova exercir accions judicials contra 
la Fundación Española de la Tartamudez, en reclamació de les quanties que, en 
concepte de renda per l’ús del local situat al carrer Riera de Sant Miquel, núm. 63, 
baixos de Barcelona, no ha satisfet i que corresponen a les mensualitats de març, 
maig, setembre i octubre de 2012, d’import 4.036,31€. Així mateix es designa el Servei 
d’Assessoria Jurídica de la direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General, 
perquè es faci càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en aquest 
procediment. 
 
Posteriorment, mitjançant escrit de data 21 d’abril de 2016, es comunica a la 
Fundación Española de la Tartamudez la retenció d’una subvenció per import de 
12.100,00€, condicionant el seu pagament a la liquidació del deute pendent. 
 
Atès que l’esmentada Fundació ha donat la seva conformitat per dur a terme 
l’esmentada compensació, mitjançant Decret de data 13 de juny de 2016, del president 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, s’aprova 
formalitzar l’esmentada compensació amb la Fundación Española de la Tartamudez 
per tal de liquidar el deute pendent de 4.036,31€, amb la subvenció atorgada per 
aquesta corporació. 
 
Com sigui que no es pot procedir a l’exercici de les accions judicials contra la 
Fundación Española de la Tartamudez perquè ja s’ha liquidat el deute pendent de 
pagament a través de l’esmentada compensació, interessa a aquesta corporació 
desistir en les seves pretensions per mancança sobrevinguda de l’objecte del 
procediment judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Únic.- DESISTIR de les accions judicials contra la Fundación Española de la 
Tartamudez per mancança sobrevinguda de l’objecte del procediment judicial, atès 
que s’ha liquidat el deute pendent de 4.036,31€ amb la compensació de la subvenció 
de 12.100,00€ atorgada per aquesta corporació.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6277/2016, de data 28 de 
juny, pel qual s’acorda comparèixer, com a demandada, davant el Jutjat 
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Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 172/2016-1A, procediment abreujat, interposat per la senyora 
XXX contra el Decret, de data 3 de març de 2016, pel qual es va desestimar, 
expressament, la reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada per 
l’interessat, com a conseqüència del perjudici econòmic que va ocasionar al seu 
negoci de flors, ubicat al carrer Bisbe Comellas, núm. 21, de Casserres, la 
realització d’unes obres d’asfaltat que es van executar el dia 23 d’abril de 2015, 
que van dificultar l’accés dels vianants a l’establiment.- 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. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 172/2016-1A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el 
Decret de data 3 de març de 2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel perjudici econòmic que va ocasionar al seu negoci de flors, 
ubicat al carrer Bisbe Comellas, núm. 21, de Casserres, la realització d’unes obres 
d’asfaltat que es van executar el dia 23 d’abril de 2015, que van dificultar l’accés dels 
vianants a l’establiment. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) no s’acredita el nexe causal entre les obres que s’estaven realitzant i el 
perjudici econòmic en les vendes que es reclama; tant la Diputació, com l’Ajuntament 
de Casserres, van adoptar les mesures necessàries en l’exercici de les obres per tal 
de permetre l’accés dels vianants a la floristeria; b) no s’acredita la valoració del lucre 
cessant amb les factures aportades. 
 
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 perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació. 
 
Tot i que la pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial contractada amb la 
companyia AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant, AXA) cobreix la defensa judicial, es considera adient, ateses les 
particularitats del cas, que la defensa i representació d’aquesta Diputació recaigui en el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria 
General. Això, sense perjudici que AXA comparegui com a part codemandada i defensi 
els seus interessos, per a la qual cosa se li ha citat d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
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. 172/2016-1A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 
data 3 de març de 2016, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel presumpte perjudici econòmic que va ocasionar al seu 
negoci de flors, ubicat al carrer Bisbe Comellas, núm. 21, de Casserres, la realització 
d’unes obres d’asfaltat que es van executar el dia 23 d’abril de 2015. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 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.- 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, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del 
poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir. 
 
Quart.- REMETRE l’expedient administratiu i EMPLAÇAR la companyia asseguradora 
AXA d’acord amb el que estableix l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la 
jurisdicció contenciosa administrativa per tal que pugui comparèixer com a 
codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 172/2016-1A.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6217/2016, de data 28 de 
juny, pel qual es va acordar exercir accions civils contra el senyor XXX 
arrendatari del local situat a XXX de XXX propietat de la Fundació Pública Casa 
de Caritat, amb la finalitat d’acordar la resolució del contracte d’arrendament i, 
en conseqüència, recuperar la possessió de l’immoble.- 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: 
 
“La Fundació Pública Casa de la Caritat és propietària del local situat a XXX de XXX, 
arrendat al senyor XXX mitjançant contracte d’arrendament subscrit en data 30 
d’octubre de 1980. 
 
En data 16 de desembre de 2014 el senyor X va adreçar una instància a la Diputació 
de Barcelona per la qual sol·licitava l’autorització de la corporació per traspassar 
l’esmentat local a favor del senyor XXX. 
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La Diputació de Barcelona va sol·licitar, en data 5 de gener de 2015, al senyor X un 
certificat acreditatiu de la no percepció de pensió de jubilació, el qual va contestar 
manifestant que cobrava una pensió per jubilació IT, adjuntant la Resolució 
administrativa d’incapacitat. 
 
El dia 13 d’abril de 2015 se li va desestimar la petició, perquè el contracte 
d’arrendament del local s’havia extingit amb motiu de la seva jubilació. 

 
Posteriorment, en data 9 de juliol de 2015 se li va requerir, mitjançant burofax, perquè 
en un termini de dos mesos deixés el local lliure, vacu, expedit i a disposició de la 
propietat en el termini màxim de 2 mesos, fent lliurament de les claus a l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona.  

 
El mateix requeriment se li va notificar per correu ordinari, el qual li va ser entregat en 
data 9 de juliol de 2015. 

 
Contra aquest requeriment el senyor X va entrar per registre un escrit, en data 15 de 
juliol de 2015, on negava les causes d’extinció del contracte i no veia ajustat a Dret 
procedir a entregar la possessió del local.  

   
Per tot això, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària ha adreçat al Servei 
d’Assessoria Jurídica un ofici on sol·licita s’interposin les accions judicials escaients a 
fi de resoldre l’esmentat contracte d’arrendament i recuperar la possessió del local. 

 
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 interposar recurs 
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 en exercir les 
accions civils que corresponguin, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 

 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 

Primer.- EXERCIR accions civils contra el senyor XXX, arrendatari del local situat a 
XXX de XXX, propietat de la Fundació Pública Casa de la Caritat, a fi de resoldre el 
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contracte d’arrendament i recuperar la possessió de l’immoble. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i 
d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci 
càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en aquest procediment i 
en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
9.- Ratificació del Decret de la Presidència número 6982/16, de data 1 de juliol, 
pel qual es va acordar delegar la representació de la Diputació de Barcelona, a 
favor del senyor Vicenç Izquierdo Camon, per a l’assistència en la sessió 
constitutiva del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
celebrada el dia 11 de juliol de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona participa en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i està representada pel Diputat Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer que va 
ser designat representant per acord de la Junta de Govern del dia 26/5/2016 (AJG 
189/16). 
L’entitat ha convocat la sessió constitutiva del Consell per al proper dia 11/7/2016, a la 
qual el Sr. Fàbrega no podrà assistir per coincidir amb altres activitats ja programades.  
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió constitutiva, es proposa designar un suplent només per a aquest dia, per tal que 
pugui assumir la representació de la Corporació i garantir així l’assistència de la 
Diputació de Barcelona en la sessió convocada. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern segons es recull a l’apartat 3.4.f) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple aprovada pel Decret núm. 3048/16, de 14.4 i publicada al BOPB 
22.4.16. 
 
Valorades les circumstàncies exposades i considerada per la Coordinació General 
l’excepcionalitat prevista a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació dels 
representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per 
la Junta de Govern en data 18.12.2014. 
 
Donat que la Junta de Govern tindrà la propera sessió el dia 14/7/2016, resta 
justificada la urgència d’adoptar la resolució d’acord amb l’apartat 2.4.b) de 
l’esmentada refosa 1/2016, que reserva a la Presidència l’exercici de les competències 
del Ple i de la Junta de Govern per raons d’urgència. 
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Per tot això,  
RESOLC: 

 
Primer.- Designar el Sr. Vicenç Izquierdo Camon, Gerent dels Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per representar a la Diputació de Barcelona en la 
sessió constitutiva del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
convocada per al proper dia 11/7/2016.  
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
 
10.- Ratificació del Decret de la Presidència número 7310/16, de data 18 de juliol, 
pel qual s’acorda delegar la representació de la Diputació de Barcelona, en favor 
del Sr. Jordi Padrós Selma, per a l’assistència a la sessió constitutiva del 
Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, celebrada el dia 21 
de juliol de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és membre del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i 
està representada en el Consell Plenari pel Diputat Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau que 
va ser designat representant per acord de la Junta de Govern del dia 23/9/2015 (AJG 
417/15). 
 
El Consorci ha convocat sessió del Consell Plenari per al proper dia 21/7/2016, a la 
qual el Sr. Calderer no podrà assistir per coincidir amb altres activitats ja programades.  
 
Considerant-se que, a la vista de l’ordre del dia de la sessió, és important la presència 
de la Diputació de Barcelona en aquesta sessió, es proposa designar, només per a 
aquest dia, a una altra persona per tal que pugui assumir la representació de la 
Corporació i garantir així l’assistència de la Diputació de Barcelona en la sessió 
convocada. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern segons es recull a l’apartat 3.4.f) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple aprovada pel Decret núm. 3048/16, de 14.4 i publicada al BOPB 
22.4.16. 
 
Valorades les circumstàncies exposades i considerada per la Coordinació General 
l’excepcionalitat prevista a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació del 
representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per 
la Junta de Govern en data 18.12.2014. 
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Donat que la Junta de Govern tindrà la propera sessió el dia 28/7/2016, resta 
justificada la urgència d’adoptar la resolució d’acord amb l’apartat 2.4.b) de 
l’esmentada refosa 1/2016, que reserva a la Presidència l’exercici de les competències 
del Ple i de la Junta de Govern per raons d’urgència. 
 
Per tot això,  
 

RESOLC: 
 
Primer.- Designar el Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador de l’Àmbit d’Espais 
Naturals, per a representar a la Diputació de Barcelona en la sessió del Consell Plenari 
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, convocada per al proper dia 21/7/2016.  
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’informe favorable emès per la 
Secretaria General, en relació: d’una banda, amb la modificació de l’agrupació 
constituïda pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i 
Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció, com a conseqüència de la separació de l’Ajuntament de 
Calders; i d’altra banda, la constitució d’una nova agrupació dels municipis per 
al sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció entre els ajuntaments 
de Monistrol de Calders i Calders.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“Vist l’ofici de l‘Ajuntament de Calders, amb Registre General d’Entrada a la Diputació 
de data 21.06.2016, pel qual es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de 
Barcelona en l’expedient de desagrupació de l’Ajuntament de Calders de l’agrupació 
de municipis constituïda pels ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i 
Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció així com per l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Monistrol de Calders i Calders, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria – 
intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a la 
desagrupació i posterior agrupació entre el esmentats municipis, de data 5 de juliol de 
2016. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

28 
 

secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016, 
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència la sotasignada en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència, 
s’adoptin els següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
Corporació en relació amb l’expedient de modificació de l’Agrupació constituïda pels 
municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció i constitució de 
l’Agrupació dels municipis de Monistrol de Calders i Calders, per al sosteniment en 
comú del lloc de secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME 

 
Modificació de l’agrupació constituïda pels municipis de Calders, Castellcir, 
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció i constitució de l’agrupació dels municipis de 
Monistrol de Calders i Calders, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria – 
intervenció 
 

 
L’Ajuntament de Calders ha presentat davant del Registre General d’Entrades de la 
Diputació de Barcelona, en data 21 de juny de 2016, la sol·licitud d’informe de la Diputació 
de Barcelona en l’expedient que està tramitant l’Ajuntament relatiu a la seva separació de 
l’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, constituïda per 
Resolució GRI/1493/2013, de 25 de juny, de la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals.  
 
L’expedient conté la certificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Calders, en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 2 de juny de 2016, pel qual s’acorda, entre 
d’altres: 
 
- “Aprovar inicialment l’expedient de modificació de l’agrupació dels ajuntaments de Calders, 

Castellfollit del Boix, Castellcir i Castellnou de Bages per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de Secretari – Interventor, en el sentit que inclogui només els ajuntaments de 
Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages i Castellcir, per la desagrupació de l’Ajuntament de 
Calders. 

 
Caldrà modificar la RLT i la plantilla dels municipis que es mantenen en l’agrupació.” 
 
- “Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Monistrol de 

Calders i de Calders per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretari – Interventor, 
classificant el lloc de treball de secretari intervenció com de classe tercera, reservat a 
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personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala de secretaria 
intervenció”. 

 
(...) 
 
Conseqüentment, l’Ajuntament de Calders sol·licita sengles informes d’aquesta Diputació, 
com a tràmit previ, per a l’aprovació definitiva dels expedients de: 
 
- separació i modificació de l’Agrupació dels ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del 

Boix i Castellnou de Bages, formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria 
intervenció i  

- de constitució de l’Agrupació dels ajuntaments de Monistrol de Calders i de Calders per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de Secretari – Interventor. 

 
L’acord del Ple esmentat conté annexada la documentació relativa a la proposta dels nous 
estatuts de les dues agrupacions agrupacions i l’informe preceptiu del secretari interventor. 
 
1. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
A efectes de la procedència del present informe, l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional, preveu la consulta de la Diputació respectiva en els 
expedients per constituir o dissoldre les agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la 
seva resolució per la Conselleria de Governació. Es transcriu el precepte: 
 
“Artículo 3 Agrupaciones 
 
a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán sostener 

en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá la 
responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las entidades 
agrupadas. 
 

b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias, acordar 
la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se refiere el número 
anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá iniciarse mediante acuerdo 
de las Corporaciones locales interesadas o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando 
audiencia en este caso a las entidades afectadas, y requiriéndose en ambos informe 
previo de la Diputación, Cabildo, Consejo insular o ente supramunicipal correspondiente. 

 
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las 

Administraciones Públicas.” 

 
En concordança amb aquest precepte, l’article 9.1.a) i 9.2 del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposen: 
 
“1. Correspon al conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques: 
 
a) Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 

sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest lloc 
de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies d’aquest en 
totes les entitats agrupades. 

b) (...) 
c) (...) 
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2. El procediment podrà iniciar-se mitjançant un acord de les entitats locals interessades o 
d’ofici; en aquest cas, es donarà audiència a les entitats afectades, i es requerirà, en 
ambdós, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.” 
 
Es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem en el tràmit tant 
de constitució d’una agrupació (agrupació dels Ajuntaments de Monistrol de Calders i 
Calders) com en el tràmit assimilable a una dissolució d’agrupacions d’entitats locals 
(agrupació dels Ajuntaments de Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages i Castellcir), quan 
concorre, com ara, la separació d’un dels seus membres, en què es pot considerar el 
precepte aplicable per analogia. 
 
2. Separació de l’Ajuntament de Calders de l’agrupació dels ajuntaments de Calders, 
Castellfollit del Boix, Castellcir i Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria – intervenció. 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la competència del/la 
Conseller/a de Governació, per la constitució d’agrupacions d’entitats locals: 
 
“Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest 
lloc de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies 
d’aquest en totes les entitats agrupades.” 
 
Al seu torn, l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la 
competència del/la Conseller/a de Governació, per deixar sense efectes l’agrupació 
d’entitats, si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut: 
 
“El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
Es pot comprovar que la norma d’aplicació no estableix un procediment específic per a la 
separació d’una de les entitats constituïda en agrupació d’entitats locals, motiu pel qual 
haurem d’entendre que és d’aplicació el mateix procediment que per a la seva dissolució o 
deixada sense efectes, aplicat analògicament per absència de procediment. 
 
L’acord del Ple de l’Ajuntament de Calders estipula que aquest es troba legitimat per instar 
la modificació de l’Agrupació formada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del 
Boix i Castellnou de Bages en aplicació de l’art. 6 dels vigents estatuts de la pròpia 
Agrupació, precepte que  preveu el mateix procediment per a la constitució que per a la 
modificació de l’Agrupació. Atès que no es disposa del document dels estatuts vigents de 
l’Agrupació de municipis, no pot ser objecte de comprovació. 
 
En aquest sentit, i pel que fa als motius de fons, és a dir, a la desaparició de les causes que 
van donar lloc a l’adhesió d’aquesta entitat en l’agrupació de municipis, l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Calders de 2 de juny de 2016, exposa i justifica d’acord amb la següent 
motivació: 
 
“Es consta que a l’Ajuntament de Calders s’ha incrementat de forma significativa l’activitat 
administrativa i que s’aconseguiria una major eficiència i racionalitat dels recursos humans, 
si per contra, fossin els ajuntaments de Monistrol de Calders i de Calders, els que 
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s’agrupessin per a sostenir el lloc de treball corresponent a la Secretaria – Intervenció, 
repartint el cost econòmic entre aquestes dues entitats.” 
 
Conseqüentment, cal entendre que les circumstàncies que varen justificar l’adhesió d’aquest 
Ajuntament a dita agrupació han canviat des del punt de vista d’un increment del volum de 
funcions i tasques, i en conseqüència, es proposa la creació d’una agrupació més petita, 
constituïda únicament per dos ajuntaments, que s’adiria més acuradament a les seves 
necessitats, mantenint-se la situació d’insuficiència financera i de recursos per al 
sosteniment individual de la plaça de secretaria intervenció corresponent. 
 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els Ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
L’acord plenari municipal que proposa la separació de l’Ajuntament de Calders de 
l’agrupació de municipis esmentada, preveu, a més, el sotmetiment de l’expedient a 
informació pública, donant-se audiència del mateix a la resta de membres de l’agrupació, la 
sol·licitud dels informes preceptius corresponents, així com l’aprovació inicial tant de la 
modificació dels estatuts després de la desagrupació de l’ajuntament de Calders com 
l’aprovació inicials dels estatuts de la nova agrupació que es proposa constituir. 
 
2.1 Esborrany del projecte de modificació dels estatuts de l’agrupació de municipis de 
Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages i Castellcir, per sostenir en comú el lloc de 
secretaria-intervenció. 
 
En l’expedient tramès per l’Ajuntament de Calders s’adjunta la proposta d’estatuts que ha 
estat aprovada inicialment pel propi Ajuntament, i que ha de regir l’agrupació dels municipis 
Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages i Castellcir, un cop separat l’Ajuntament de 
Calders.  
 
El contingut del estatuts se circumscriu al seu objecte i capitalitat, els òrgans de govern de 
l’agrupació, el règim del personal, el sistema retributiu i les aportacions de cadascun dels 
municipis, la vigència de l’agrupació i els procediments de dissolució i modificació de 
l’agrupació, continguts, tots ells, que es consideren correctes. 
 
Tanmateix, per aquesta corporació s’efectua un suggeriment de millora dels estatuts, atesa 
la proposta de caràcter indefinit en la vigència de l’Agrupació, en el sentit que es prevegi, 
per una banda, la forma de provisió de la plaça de secretaria-intervenció de l’Agrupació en 
el cas de vacant del titular i, per altra banda, que la classificació de la plaça serà la que es 
determini per aplicació del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat. 
 

3. Constitució de l’agrupació dels municipis de Monistrol de Calders i Calders, per al 
sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció. 
 
La motivació que justifica la sol·licitud de l’Ajuntament de Calders per constituir una 
agrupació de municipis amb l’Ajuntament de Monistrol de Calders per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de Secretari – Interventor, que consta en l’acord de 2 de juny de 
2016 aportat i que ha estat transcrit en l’apartat 2 d’aquest informe, es basa tant en 
aconseguir una major eficiència i racionalitat dels recursos humans com en la insuficiència 
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de recursos econòmics per mantenir separat cadascun dels ajuntaments el lloc de treball de 
secretaria intervenció.  
 
D’acord amb la informació de la que disposa aquesta Diputació, en resulta que:  
 

- El municipi de Calders té una població de dret a 1 de gener de 2015, de 968 habitants i 
un pressupost municipal corresponent a 2016, de 1.370.428, 57 euros. 

 
- El municipi de Monistrol de Calders té una població de dret a 1 de gener de 2015, de 

697 habitants i un pressupost municipal corresponent a 2015, de 729.760,00 euros.  
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans transcrit estableix la competència 
del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de secretaria, 
quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense quantificar el nivell 
de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar de l’exempció de 
l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior a 500 habitants i 
un pressupost ordinari inferior als 250.000,00 euros. 
 
En aquest sentit, de les dades que en disposa aquesta corporació, és palès que ambdós 
Ajuntaments es trobarien per sobre dels límits d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir 
de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria, pel que fa al nombre d’habitants i 
pel que fa al pressupost de que disposen, havent de considerar-se adequada la possibilitat 
d’agrupar-se. 
 
3.1 Esborrany del projecte de d’estatuts de l’agrupació de municipis de Monistrol de 
Calders i Calders, per sostenir en comú el lloc de secretaria-intervenció. 
 
En l’expedient tramès per l’Ajuntament de Calders s’adjunta la proposta d’estatuts que ha 
estat aprovada inicialment pel propi Ajuntament, i que ha de regir l’agrupació dels municipis 
de Monistrol de Calders i Calders, per sostenir en comú el lloc de secretaria - intervenció.  
 
El contingut del estatuts se circumscriu al seu objecte i capitalitat, els òrgans de govern de 
l’agrupació, el règim del personal, el sistema retributiu i les aportacions de cadascun dels 
municipis, la vigència de l’agrupació i els procediments de dissolució i modificació de 
l’agrupació, continguts, tots ells, que es consideren correctes. 
 
Tanmateix, per aquesta corporació s’efectua un suggeriment de millora dels estatuts, atesa 
la proposta de caràcter indefinit en la vigència de l’Agrupació, en el sentit que es prevegi, 
per una banda, la forma de provisió de la plaça de secretaria-intervenció de l’Agrupació en 
el cas de vacant del titular i, per altra banda, que la classificació de la plaça serà la que es 
determini per aplicació del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat.  
 

4. Inici del procediment 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una les entitats 
locals interessades.  
 
El certificat emès de l’acord indica textualment: 
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“Que, en el Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Calders, celebrat el dia 2 de juny de 
2016 es va aprovar, per 4 vots a favor i 3 abstencions, en tot cas, per majoria del nombre 
legal dels membres de la corporació, el següent acord: (...)” 
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016. 
 
Per tot això, la sotasignada informa favorablement els expedients de separació de 
l’agrupació de municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, 
formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció i de la constitució 
de l’agrupació dels ajuntaments de Monistrol de Calders i de Calders per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de Secretari – Interventor, respectivament.  
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Calders, Castellfollit del 
Boix, Castellnou de Bages, Castellcir i Monistrol de Calders, per al seu coneixement i 
als efectes que s’escaiguin.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació 
de les errades materials contingudes en l’acord adoptat per la Junta de Govern, 
en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, sobre l’aprovació de les 
convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 
que incorporen les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.- La Junta, de conformitat amb la proposta de la Presidència, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de 
2016 (AJG 265/16) es van aprovar les convocatòries 201620165120008373, 
201620165120008383 i 201620165120008393 que incorporen les bases específiques 
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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 (2016). 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En les bases específiques de la CONVOCATÒRIA 201620165120008373 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2016” es va produir una errada 
material en el número 5 “Documentació a aportar”, concretament en el paràgraf 
següent en relació a la numeració dels punts: 
 

“13) [...] 
 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la docu-
mentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 12 i 13 anteriors. Si executen un import superior 
als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el punt 11” 

 
quan havia de dir el següent:  
 

“ 13) [...] 
 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la 
documentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 11 i 12 anteriors. Si executen un import 
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el punt 
10” 

 
L’errada material es reprodueix en l’ANNEX 1 que incorpora les bases específiques en 
llengua castellana de la CONVOCATÒRIA 201620165120008373, així com s’afegeix 
l’errada material d’incloure un document 14) quan el paràgraf ha de estar dins el 
document 13) del número 5 “Documentación a aportar”, concretament el paràgraf 
on existeixen les errades és el següent: 
 

“14) Los miembros de la agrupación que no sean entes locales deberán presentar también 
la documentación referida en los puntos 1, 2, 3, 12,y 13 anteriores. Si ejecutan un importe 
superior a los 10.000 EUR, también presentarán la documentación a la que se refiere en 
punto 11.” 

 
quan havia de dir el següent:  
 

“13) [...] 
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Los miembros de la agrupación que no sean entes locales deberán presentar también la 
documentación referida en los puntos 1, 2, 3, 11 y 12 anteriores. Si ejecutan un importe 
superior a los 10.000 EUR, también presentarán la documentación a la que se refiere en 
punto 10.” 

 
Vist l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte de la 
potestat de l’Administració de rectificar els errors materials existents en els seus actes. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- RECTIFICAR l’errada material continguda en la CONVOCATÒRIA 
201620165120008373 “CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A 
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2016” en el 
número 5 “Documentació a aportar” de les seves bases específiques  
concretament en el paràgraf següent en relació a la numeració dels punts: 
 

“13) [...] 
 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la 
documentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 12 i 13 anteriors. Si executen un import 
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el punt 
11” 

 
quan havia de dir el següent:  
 

“13) [...] 
 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la 
documentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 11 i 12 anteriors. Si executen un import 
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el punt 
10” 

 
Segon.- RECTIFICAR les errades materials en l’ANNEX 1 A L’ACORD REFERENT A 
L’APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 201620165120008373, 
201620165120008383 I 201620165120008393 QUE INCORPOREN LES BASES 
ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A ENTITATS DELS MUNICIPIS DE LA 
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DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (2016), que incorpora les bases 
específiques en llengua castellana de la CONVOCATÒRIA 201620165120008373, en 
el número 5 “Documentación a aportar”, concretament  en el paràgraf següent:  
 

“14) Los miembros de la agrupación que no sean entes locales deberán presentar también 
la documentación referida en los puntos 1, 2, 3, 12,y 13 anteriores. Si ejecutan un importe 
superior a los 10.000 EUR, también presentarán la documentación a la que se refiere en 
punto 11.” 
 

quan havia de dir el següent:  
 

“13) [...] 
 
Los miembros de la agrupación que no sean entes locales deberán presentar también la 
documentación referida en los puntos 1, 2, 3, 11 y 12 anteriores. Si ejecutan un importe 
superior a los 10.000 EUR, también presentarán la documentación a la que se refiere en 
punto 10.” 

 
Tercer.- PUBLICAR la correcció de l’errada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Albert (ERC-AM). 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència número 7308/16, de data 19 de 
juliol, pel qual s’acorda aprovar els lineaments de partida i la metodologia que 
han de guiar l’elaboració del Pla estratègic de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona, 2016-2020.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
“En la Comissió informativa de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans de 18 de febrer de 2016, el Comissionat de Relacions Internacionals va 
anunciar la voluntat d’elaborar un Pla Estratègic que guiï l’acció de la Direcció de 
Relacions Internacionals (DRI) els pròxims anys. 
 
El Pla ha d’orientar la DRI cap a uns objectius estratègics que reforcin l’acció 
internacional de la Diputació com a política pública integrada en l’acció de govern, des 
de l’especificitat i les competències de la corporació i aglutinant el màxim consens 
possible. Al mateix temps, ha de servir de marc de referència pels municipis de la regió 
de Barcelona en l’àmbit de les relacions internacionals.  
Amb aquesta voluntat es posa en marxa un procés que ha de comptar amb la 
implicació i participació de tota l’estructura organitzava de la Direcció, dels municipis 
de la demarcació i d’altres actors públics i privats rellevants per aquesta política. 
 
En la Comissió informativa de seguiment de 18 de febrer de 2016, esmentada, el 
Comissionat de Relacions Internacionals va avançar alguns dels continguts del Pla 
estratègic que es consideren imprescindibles, així respecte a l’àmbit geogràfic es va 
indicar que no hi ha d’haver cap delimitació explícita, ni per part de la demarcació ni 
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per la pròpia Diputació i que en el marc del Pla estratègic s’ha de posar en pràctica el 
que l’Assemblea general de les Nacions Unides ha dit fa uns mesos d’aplicar l’Agenda 
2030. Així mateix, es comenta la importància dels drets humans en les relacions 
internacionals, els quals s’haurien de mantenir sempre presents tant en la cooperació 
al desenvolupament com en el desenvolupament de les relacions internacionals.    
 
A fi d’avançar en aquestes línies iniciaries que ja s’apuntaven en el si de la Comissió 
informativa de seguiment pel Comissionat, i sense que aquestes s’estableixin com a 
numerus clausus sinó com a punt de partida per a poder guiar l’elaboració del Pla 
estratègic de Relacions Internacionals que es durà a terme en els següents mesos, 
s’estableixen els lineaments de partida, així com la seva metodologia.   
 
Vist l'apartat 2.4 j) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), de conformitat amb el qual la Presidència 
es reserva la competència per a l’exercici de les competències no atribuïdes o 
delegades a cap altre òrgan de la Diputació.   
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR els següents lineaments de partida i la metodologia  que han de 
guiar l’elaboració dels Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona 2016-2020 el text literal del qual és el següent: 
 

“PLA ESTRATÈGIC RELACIONS INTERNACIONALS 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DOCUMENT DE BASE 

 
Continguts: 

 
Introducció. 
 
Lineaments estratègics per al Pla.  
1. Marc de referència. 
2. Eixos vertebradors.  
3. Elements de bona gestió.  
 
Metodologia per a l’elaboració del Pla. 
1. Elaboració de document de base. 
2. Diagnosi.  
3. Definició del marc estratègic i els objectius operatius i línies d’acció del Pla.  
4. Elaboració de document final i aprovació al Ple. 

 
Introducció  
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La Diputació de Barcelona compta amb una llarga trajectòria d’impuls de la 
internacionalització municipalista. En les dues darreres dècades ha reforçat les capacitats 
institucionals dels ens locals de la demarcació per impulsar polítiques públiques locals de 
relacions internacionals per mitjà d’instruments específics de suport tècnic, econòmic i 
institucional. Alhora, ha establert relacions internacionals pròpies, de forma bilateral o per 
mitjà de xarxes i organismes multilaterals, amb diferents regions del món i ha contribuït a la 
reflexió sobre el paper dels ens locals a l’àmbit internacional, impulsant la recerca i la 
formació. L’acció internacional de la Diputació també ha promogut la concertació  amb la 
ciutadania activa organitzada del territori en els àmbits d’interès comú.  

 
La Diputació de Barcelona disposa des de 1994 d’una unitat especialitzada en l’impuls de 
l’acció internacional del seu territori: la Direcció de Relacions Internacionals (DRI), que ha 
desplegat la seva acció en tres àmbits de treball: les relacions amb Europa, la cooperació al 
desenvolupament i les relacions multilaterals i la projecció exterior dels municipis. 

 
Al llarg d’aquest període, s’ha fet cada vegada més evident la importància de la 
internacionalització dels governs locals i de la seva de la participació en els grans debats 
polítics globals. En un entorn profundament interconnectat i globalitzat, la correcta gestió de 
les competències locals requereix una dimensió internacional. D’altra banda, l’extensió de la 
urbanització, amb més de la meitat de la població vivint actualment en ciutats, ha situat els 
municipis en el centre dels processos de desenvolupament. Alhora, l’agenda internacional 
ha tendit a integrar-se i desdibuixar les línies que separaven els països desenvolupats dels 
països en desenvolupament, especialment en tot allò relatiu als anomenats bens públics 
globals, com la pau i la seguretat, la protecció del medi ambient o la lluita contra el canvi 
climàtic, entre d’altres. En aquest sentit, l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, 
aprovada l’any 2015 i que és d’aplicació universal, exemplifica la voluntat de pactar mesures 
conjuntes per fer front a reptes que afecten tots els països i d’aprofundir en la seva eficàcia 
aterrant-les en el context més proper a la ciutadania. 

 
Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona, convençuda del valor afegit de les relacions 
internacionals per a la millora de les polítiques públiques i el desenvolupament del territori i 
la cohesió social, recull en l’actual Pla d’Actuació de Mandat el compromís de reforçar la 
internacionalització dels municipis i de la demarcació de Barcelona. Per desplegar el seu 
potencial, el govern de la corporació es disposa a realitzar una reflexió estratègica sobre 
l’orientació de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona, que guiï el seu 
desenvolupament com a política pública al llarg dels propers anys. Així, la Diputació de 
Barcelona, com a ens supramunicipal de suport al món local, vol dotar-se d’un Pla 
Estratègic de Relacions Internacionals per al període 2016 – 2020 que tingui en compte 
l’experiència acumulada i posi en valor les capacitats existents a la demarcació per fer front 
als nous reptes globals i aprofitar les oportunitats que se’n derivin. 

  
Aquest primer document recull els dos elements de partida del procés: la definició d’unes 
línies mestres que serveixin de referent en l’elaboració del Pla i l’establiment d’una 
metodologia de treball que permeti disposar del document final al segon semestre del 2016.   
 
LINEAMENTS ESTRATÈGICS PER AL PLA  

 
1. Marc de referencia. 

 
1.1. La projecció internacional de la Regió de Barcelona 
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L’acció internacional de la Diputació de Barcelona projecta la Regió de Barcelona al món, 
amb tot el seu potencial i també amb els valors i les pràctiques que vol que la identifiquin. 

 
La Regió de Barcelona, amb 5.5 milions d’habitants, produeix el 74,3% del PIB de 
Catalunya. Té la ciutat de Barcelona com a capital de referència però comprèn 310 
municipis més, que abasten una variada geografia rural i urbana amb un alt potencial en 
molts àmbits. Es tracta d’un territori històricament emprenedor i obert a l’exterior, atributs 
que el converteixen en un referent local a nivell internacional, que té la voluntat de 
presentar-se al món com Barcelona Region. 

 
La Diputació de Barcelona identifica la seva acció internacional com a regió, de forma 
complementària a la seva funció d’enfortiment de capacitats i identificació d’oportunitats per 
la internacionalització dels municipis que en formen part. En projectar-se al món com a 
regió, es promouran les relacions amb entitats anàlogues i la participació en xarxes amb 
altres regions. 
 
1.2. El rol dels governs locals en els processos globals de desenvolupament 
sostenible 

 
La dimensió de sostenibilitat en el desenvolupament territorial i local té un creixent 
protagonisme en les agendes internacionals. L’èxit de Agenda 2030 d’Objectius de 
Desenvolupament Sostenible passa per aterrar-la als diferents contextos territorials, de 
forma que es puguin dissenyar polítiques adaptades i fer-ne seguiment de l’impacte. També 
els compromisos assumits a la Cimera del Clima de Paris l’any 2015 (COP21) demanden 
l’adopció de polítiques en els diferents àmbits de govern per ser efectives. La posada en 
marxa de models de desenvolupament sostenible en el nivell local i regional és clau per 
assolir les fites establertes. 

 
Al seu torn, la nova agenda urbana construïda en el procés de preparació de la conferència 
Habitat III planteja nombrosos reptes als quals caldrà donar seguiment en els propers anys 
(inclusió i cohesió social, sostenibilitat, planificació urbana...). 

  
L’impuls als processos de descentralització, governabilitat local, polítiques públiques locals o 
municipalisme que caracteritzen l’acció internacional de la Diputació ha de mantenir-se 
incorporant els objectius i les fites que plantegen aquestes agendes. Les estratègies de 
resiliència de les ciutats són una de les formes com s’estan articulant aquestes agendes, 
posant en marxa polítiques locals no només per adaptar-se als canvis que suposen aquests 
reptes, sinó fins i tot per transformar-los en oportunitats de desenvolupament.  

 
La política de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona vol contribuir a aquests 
debats però també a la implementació dels compromisos que se’n derivin. La sensibilització 
i formació a la ciutadania; la promoció del treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències en la 
posada en marxa de polítiques locals alineades amb aquests objectius o el suport a països 
socis de la cooperació al desenvolupament per al seu desplegament són exemples de línies 
d’actuació possibles. 

 
1.3. Els drets humans i la promoció de la pau en el centre de les relacions 
internacionals 

 
La centralitat dels drets humans suposa que la seva promoció, respecte i garantia 
s’incorporen al conjunt de les relacions internacionals de la Diputació. Són al mateix temps 
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un fonament de l’acció internacional, un objectiu a promoure amb actuacions concretes i una 
forma de fer. 

 
Com a fonament, són una agenda comuna que necessita de l’establiment de relacions i 
institucions internacionals per fer-se valdre. Només un sistema de governança multinivell fort 
a escala global pot fer efectius els drets humans internacionalment reconeguts. 
 
Com a objectiu, suposa impulsar actuacions específiques que promoguin els drets humans, 
sensibilitzin i formin sobre la seva importància, recolzin els seus defensors, incideixen en els 
espais de decisió per fer-los valdre, etc... 
 
Com a forma de fer, implica considerar la dimensió de drets que hi ha dins de cada actuació 
i de cada política pública, posar al centre les persones i els drets dels quals són titulars, 
situar les administracions com titulars d’obligacions respecte aquests ciutadans i considerar 
els altres actors que ostenten responsabilitats. 
 
Es considera aquí una agenda àmplia de drets que inclogui els drets civils i polítics, els drets 
dels pobles, els drets lingüístics i també els drets econòmics, socials i culturals, així com els 
drets emergents que afecten de forma especial el desenvolupament local i urbà, com el dret 
a la ciutat, el dret a l’aigua i el sanejament. Es farà amb especial atenció als drets de les 
persones en situació d’especial vulnerabilitat, com ara la infància, les persones amb 
discapacitat o les persones refugiades o desplaçades forçoses. 

 
Al seu torn, la promoció de la pau des de les agendes locals ha esdevingut l’eix de moltes 
de les iniciatives conjuntes desenvolupades pels municipis de la demarcació els darrers 
anys. Convé mantenir i reforçar aquesta línia de treball que posa en contacte la cooperació 
al desenvolupament, la construcció de pau i la diplomàcia municipal. 

 
2. Eixos vertebradors  

 
2.1. Estendre les relacions internacionals dels municipis i de la Diputació de 
Barcelona a totes les regions del món. 

 
La multiplicació de connexions internacionals entre actors en tots els sectors d’activitat fa 
adient ampliar també les opcions de relació amb països i regions del món on poden 
identificar-se socis estratègics rellevants per determinades polítiques o per la defensa 
d’interessos comuns. 
  
Els darrers anys la Diputació ha concentrat la seva acció internacional a Amèrica Llatina i a 
la Mediterrània occidental. Ara en ple segle XXI i amb un món cada cop més global, on la 
distància física ha deixat de ser una barrera per a les relacions, es proposa promoure 
relacions directes amb els governs locals i regionals de tot el món, des d’Amèrica del Nord 
fins Àsia i Pacífic, passant per l’Àfrica Subsahariana. D’altra banda, també es vol fomentar la 
relació amb el cos diplomàtic establert a la demarcació que representa un centenar d’estats 
de tot el món. 
 
D’igual forma, es prestarà especial atenció als països d’origen de col·lectius de població 
importants a la regió de Barcelona i, en el cas de la cooperació al desenvolupament, països 
amb índex de desenvolupament humà baix, poblacions que viuen en condicions d’extrema 
pobresa o greus violacions de drets humans. 
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Europa continuarà sent l’espai natural de projecció i relació internacional dels municipis i de 
la Diputació de Barcelona. Per la proximitat, per l’impacte en el nivell local de l’acció 
comunitària, per les oportunitats que s’obren de treball en xarxa i per la rellevància a l´àmbit 
local de l’estratègia 2020 i l’estratègia urbana en construcció. La relació amb Europa (UE i 
altres), però, també s’ampliarà per estendre la cooperació a països del nord com ara els 
escandinaus i bàltics, així com al centre i l’est del continent.  

 
2.2. Promoció d’una política pública d’internacionalització des de l’especificitat, a tot 
el territori i articulada amb les prioritats dels municipis i de la Diputació de Barcelona. 

 
Actualment, un govern local no pot exercir plenament les seves competències, prestar els 
serveis públics o desenvolupar el model de territori que desitja impulsar, sense entrar en 
una dinàmica de relacions amb actors de l’estranger. Les relacions internacionals són un 
espai d’aprenentatge i d’oportunitat per a qualsevol municipi. Per consegüent, l’acció 
internacional no pot ser exclusiva de les grans ciutats, sinó que ha de formar part de les 
agendes de tots els governs locals.  
 

Les ciutats mitjanes i petites, com les que caracteritzen la demarcació de Barcelona, juguen 
un paper cada vegada més decisiu en el desenvolupament territorial, alhora que disposen 
d’un gran potencial per a la internacionalització. El reforç de la internacionalització requereix, 
però, que els governs locals d’aquests territoris comptin amb els instruments apropiats per 
poder dur a terme iniciatives de caràcter internacional. Per aquest motiu, la Diputació de 
Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, desenvolupa productes i 
serveis per promoure la internacionalització del conjunt de municipis de la demarcació de 
Barcelona, així com el desplegament d’una veritable política pública de relacions 
internacionals des de l’especificitat dels governs locals.  
 

La política pública local de relacions internacionals ha d’estar articulada amb els agents 
locals i ha de respondre a les prioritats locals, amb l’objectiu últim de fer del territori un espai 
més inclusiu, sostenible i atractiu. Les relacions internacionals dels governs locals s’han 
d’impulsar des de l’especificat pròpia dels governs locals, com a institucions portadores 
d’una lògica de proximitat i d’una missió de cobertura de les necessitats locals i de cohesió 
social. 
 

2.3. Presència de la DIBA i dels municipis de la demarcació en la definició i 
implementació d’agendes globals. 
 

Els anys 2015 i 2016 estan sent determinants per a la definició de les agendes polítiques 
que impulsaran els processos de desenvolupament a escala global fins el 2030. La lluita 
contra la pobresa i l’exclusió, la mitigació dels efectes del canvi climàtic, l’accés universal als 
serveis bàsics o la definició d’una nova agenda urbana, són alguns dels grans reptes que 
tenen una incidència clara en les ciutats i els territoris, així com en les polítiques públiques 
que desenvolupen els governs locals.  
 

Existeix actualment un consens molt generalitzat que les polítiques internacionals han de 
comptar amb els governs locals i amb actors de les ciutats i dels territoris per a ser realment 
eficaces. Els impactes del desenvolupament, ja siguin positius o negatius, se senten sempre 
de manera molt especial a nivell territorial. Així mateix, la incidència de les ciutats i els 
governs locals en els grans debats polítics globals ja no és una opció, sinó una necessitat 
estretament vinculada a l’exercici responsable de l’acció de govern. 
 

La Diputació de Barcelona, a través de la seva participació en plataformes internacionals de 
governs locals i regionals com ORU-Fogar, CGLU, Arc Llatí i Platforma, principalment, vetlla 
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per tal que les necessitats i interessos del territori tinguin ressò en els grans debats globals i 
facilita la participació de municipis de la demarcació en aquests espais.   
 
2.4. Impuls de l’acció coordinada de les diferents iniciatives de caràcter internacional 
que promouen les àrees i direccions de la Diputació de Barcelona  
 
La política de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona ha de ser-ho del conjunt 
de les seves àrees i posar en valor l’expertesa sectorial acumulada i la capacitat de fer 
xarxa internacional de les diferents direccions. En aquest sentit, la DRI ha de promoure i 
facilitar la internacionalització d’altres àrees de la Diputació perquè suposa un element de 
qualitat i millora en les diferents polítiques públiques al servei dels municipis alhora que 
enriqueix i potencia el perfil internacional de la corporació. Al mateix temps, ha d’establir els 
mecanismes de coordinació interna que facin més eficient el conjunt de l’acció internacional 
de la Diputació i assegurin la coherència amb els objectius estratègics plantejats. 
 
2.5. Concertació amb el teixit social i amb els centres de formació i recerca del 
territori d’acord amb els objectius de la política. 
 
La demarcació de Barcelona compta amb un teixit social molt dinàmic, amb projecció, 
experiència i aliances internacionals, així com amb diversos centres de formació i recerca 
vinculats a les universitat catalanes, alguns del quals estan participats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
La concertació d’actuacions enriqueix l’acció dels municipis i de la pròpia Diputació, té 
conseqüències positives per altres polítiques locals (culturals, socials, educatives, 
econòmiques, de sostenibilitat, etc...) i projecta la regió de Barcelona amb tota la seva 
riquesa i capacitats. 
 
Aquesta concertació ha de ser, però, coherent amb els objectius i principis propis de la 
política de relacions internacional. Per aquest motiu, es consideraran especialment aquells 
actors de la societat civil que persegueixen, sense afany de lucre, objectius comuns amb 
aquesta política. Seran aquests actors (ONGs, fundacions, universitats i centres d‘estudis 
adscrits, organitzacions socials, veïnals o formades per col·lectis de persones nouvingudes, 
entre d’altres) els beneficiaris de les línies d’ajut i subvenció que es posin en marxa. 
 
D’altra banda, aquesta concertació ha de ser compatible amb una acció directa de la 
Diputació que li permeti establir relacions bilaterals i multilaterals com a regió per contribuir 
als objectius establerts. Ambdues línies hauran de complementar-se i equilibrar-se al Pla. 
 
2.6. Promoció de la coordinació amb les diferents esferes de govern i entitats des de 
la pròpia especificitat  
 
La Diputació de Barcelona vol contribuir des de la seva especificat a la projecció 
internacional del país. Per fer-ho possible i per avançar en la eficiència i facilitar 
l’aprenentatge mutu, es vol reforçar la coordinació amb l’acció internacional del Govern de 
Catalunya així com d’altres administracions i entitats catalanes, com ara l’Àrea 
Metropolitana, l’Ajuntament de Barcelona, el Fons Català i altres diputacions del país. 
 
En aquest sentit, el propi Pla ha de buscar la coordinació i complementarietat amb els plans 
estratègics de la resta d’institucions i, en una dimensió més operativa, això es pot traduir en 
més intercanvi d’informació, trobades tècniques, línies de treball conjuntes o partenariats per 
actuacions concretes. 
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3. Elements de bona gestió  
  
3.1. Transversalitat i complementarietat entre els àmbits d’actuació i els eixos de 
treball de la DRI. 
 
Sense renunciar als tres àmbits de treball que han caracteritzat l’acció de la DRI (suport 
municipal, concertació amb altres actors i actuació directa de la Diputació), es proposa 
avançar en la identificació d’iniciatives que permetin aprofitar sinergies d’un àmbit en un 
altre per contribuir a l’objectiu general. 
 
Al mateix temps, tenint en compte que l’agenda internacional atorga un creixent 
protagonisme als reptes globals que afecten els conjunt del planeta malgrat tinguin 
manifestacions diferents a Europa o països socis de la cooperació, -com ara la sostenibilitat 
ambiental, els moviments migratoris, la salut global, el creixement de les desigualtats-, es 
proposa avançar en la definició de programes transversals i línies de treball que, des de 
l’especificitat del desenvolupament local/territorial, comuniquin les relacions amb Europa, la 
projecció exterior, el multilateralisme i la cooperació al desenvolupament. 
  
3.2. Millora dels procediments des d’una perspectiva de bona gestió pública. 
 
La millora de l’administració dels recursos i el servei als municipis i la ciutadania és una 
constant en tots els processos de planificació estratègica de la Diputació. En aquest sentit, 
el Pla ha ser servir per avançar en alguns elements de millora ja identificats i afegir aquells 
altres que s’identifiquin en el procés d’elaboració. 
 
L’assignació de recursos ha de fer-se prioritàriament de forma concurrent i es posaran en 
marxa nous mecanismes d’assignació d’acord a aquest principi. Excepcionalment, quan 
l’actuació ho justifiqui per la seva singularitat, perquè respon a una aliança amb un soci 
estranger de cooperació o per la pertinència a un consorci, es podran establir concessions 
directes. En aquest darrer supòsit es treballarà perquè les aportacions contribueixin als 
objectius estratègics de l’acció internacional de la Diputació. 
 
La millora del servei passa també per revisió dels procediments administratius per 
simplificar-los i del marc normatiu regulador per adaptar-ho a l’acció internacional. El marc 
normatiu actual dificulta l’avenç en alguns objectius de la política, especialment pel que fa la 
cooperació internacional al desenvolupament, per les especificats que li són pròpies: 
transferència de recursos a altres països, treball en contextos molt volàtils, multiplicitat de 
socis, acompanyament de processos a mig termini, etc... 
 
3.3. La planificació, l’avaluació i la comunicació com elements essencials per la 
rendició de comptes i la millora continua de la política.  
 
La consolidació d’una política pública de relacions internacionals passa per disposar d’eines 
de planificació, seguiment i avaluació en el nivell estratègic i operatiu. Per fer-ho possible, 
cal disposar de dades consolidades per la presa de decisions i l’orientació dels recursos als 
objectius plantejats així com per la construcció d’indicadors que facilitin l’avaluació i la 
rendició de comptes. 
 
Aquesta línia aplica tant a l’acció de la pròpia Diputació com dels municipis de la 
demarcació. En aquest sentit, la DRI ja té una línia de treball per reforçar les capacitats dels 
municipis en planificació de la cooperació i la projecció exterior. Convé consolidar aquesta 
línia i donar-li continuïtat amb mecanismes de seguiment i avaluació, al mateix temps que 
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desenvolupa les seves pròpies eines de planificació i avaluació per àmbits de treball, àrees 
geogràfiques, actors, etc... 
Aquests mecanismes han de posar-se al servei de la millora continua i la rendició de 
comptes, preveient activitats de retorn i formatives a partir dels resultats obtinguts, envers 
els municipis, altres àrees de la Diputació, altres actors del territori i la ciutadania. 
 
En aquest sentit, convé reforçar les capacitats comunicatives de la pròpia Diputació i dels 
municipis en relació amb la seva acció internacional. Posar en marxa noves eines que 
contribueixen directament als objectius estratègics al mateix temps que serveixen a la 
rendició de comptes envers els municipis i la ciutadania.  
 

METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA 
 
FASE 1. Elaboració de document de base (lineaments i metodologia) 
 
Objectiu:  Presentar la metodologia d’elaboració i els lineaments de partida que han de 

guiar l’elaboració dels Pla Estratègic. 
 
Calendari: 20 de juny- 28 de juliol 
 
Participants: Grup de treball DRI amb el suport del Servei de Planificació i Avaluació 

(SPA). 
 
Activitats:   

 El grup de treball intern a la DRI elabora una primera proposta de 
metodologia amb el suport de la SPA i sintetitza els continguts de la 
presentació del Comissionat de 18 de febrer per definir lineaments de 
partida. 

 Es presenta la proposta metodològica per l’elaboració del Pla i els 
lineaments a la Junta de Govern del mes de juliol. 

 
FASE 2. Diagnosi.  
 
Objectiu:  Disposar  d’un anàlisi del context intern i extern que orienti la definició 

d’objectius i línies d’acció del Pla. L’anàlisi inclou context internacional, de la 
internacionalització dels ens locals (en particular dels de la demarcació de 
Barcelona) i l’acció internacional de la Diputació.  

 
Calendari: 15 de juny- 23 setembre  
 
Participants: Treballador/es DRI, suport SPA (Servei Planificació i Avaluació Diputació), 

assistència tècnica externa, focus grup municipis, informants clau. 
 
Activitats: Es contracta suport extern per aquesta fase consistent en: 

  Aixecament i sistematizació de la informació rellevant: Anàlisi documental, 
un mínim de 6 entrevistes a actors clau externs a la Diputació (DGCD de la 
Generalitat, La Fede, Fons Català de Cooperació, CGLU, CIDOB, experts 
individuals) i reunions amb el personal de la DRI 

 Entrevistes a Presidents dels Grups polítics de la Diba o en els diputats en 
qui deleguin. 
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 Anàlisi de la informació i construcció participativa d’un DAFO amb reunions 
internes (juliol) i una sessió amb una mostra dels municipis de la 
demarcació (setembre).  

 Elaboració un informe de diagnosi que tindrà en consideració els lineaments 
estratègics presentats a la Junta de Govern i identificarà elements rellevants 
per a la seva concreció al Pla. 

Des de la DRI es donarà suport a la convocatòria d’activitats i es supervisaran 
tots els continguts. 
 

FASE 3. Definició del marc estratègic i els objectius operatius i línies d’acció del Pla.  
 
Objectiu:  Definir el marc estratègic i principals continguts operatius del Pla. 
 
Calendari:  23 setembre- 1 novembre  
 
Participants: Treballador/es DRI, suport SPA, focus grup municipis, entitats.  
 
Activitats: 

 A partir de la diagnosi feta, es farà una primera proposta i es discutirà a 
l’intern de la DRI el marc estratègic del Pla (missió, visió, objectius 
estratègics). 

 Amb aquest marc, es posaran en marxa espais de discussió, intercanvi i 
consens a l’intern de la DRI per desplegar-ho en objectius específics 

 Amb un primer esborrany de continguts, organitzar espais d’intercanvi, 
discussió i generació de consensos amb una mostra dels municipis de la 
regió, les entitats del teixit social rellevants i altres serveis de la Diputació. 

 Amb la informació resultant d’aquests espais introduir els canvis a 
l’esborrany i validar-ho. 

 Detallar de forma participativa amb tots els integrants de la DRI les 
principals línies d’actuació que concreten els objectius específics establerts. 

 Validació final de continguts. 
 
FASE 4. Elaboració de document final i aprovació al Ple. 
 
Objectiu:  Disposar d’una primera versió redactada del Pla. 
 
Calendari:  1 novembre- 30 novembre (elaboració). Aprovació al Pla al desembre 
 
Participants: Grup de treball DRI amb el suport del SAP 
 
Tasques:  

 A partir de la matriu validada, redactar un primer esborrany del document 
final que inclogui el sistema de seguiment i avaluació que tindrà (construcció 
d’indicadors) 

 Obrir a les aportacions de l’equip de la DRI l’esborrany.  
 Entrar el document per aprovació al Ple abans de final d’any.  
 

Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona per al seu coneixement.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: En primer lloc, 
felicitar la participació dels Grups en la segona fase de diagnosi d’aquest Pla estratègic 
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de Relacions Internacionals de la Diputació. Creiem que la participació s’hauria 
d’ampliar a altres àmbits de la gestió d’aquesta casa i, en tot cas, creiem que aquest 
Pla estratègic, com tants altres punts que avui posarem de manifest, tant en la Junta 
de Govern com en el Ple, són d’aquells que mereixen una atenció especial i una 
explicació en una reunió específica.  
 
Respon el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Efectivament, aquest era un 
compromís que havíem anunciat alguna vegada que faríem i avui el que portem és 
estar assabentats, diguem-ne, de l’arquitectura o de l’estructura de l’esquelet que ha 
de regir el Pla director de Relacions Internacionals. Recullo el suggeriment i, amb 
permís del president de la Comissió d’Hisenda, suggereixo que, en la propera 
Comissió que fem, puguem fer una explicació més detallada o, si es considera oportú, 
fer-ho en una reunió ad hoc fora de l’àmbit de la Comissió. En qualsevol cas, d’una 
manera o altra, estem absolutament predisposats a explicar quina és l’arquitectura 
perquè, així, també els Grups podran fer les aportacions d’una manera més eficaç.  
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
pròrroga d’actuacions considerades com a “inversions financerament 
sostenibles”, aprovades en el marc de les Meses de Concertació entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Palafolls.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat en 

sessió del Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012, crea les Meses 
de concertació com un dels instruments que preveuen i orienten el funcionament del 
sistema de concertació i l’accés als àmbits que integren el Pla. D’acord amb la seva 
clàusula novena, les Meses de concertació tenen la funció de contrastar les 
necessitats expressades i prioritzades pels governs locals amb els recursos i criteris 
de la Diputació, tot amb la finalitat d’assolir els preacords, que són el reconeixement 
de l’existència plena d’un compromís de suport a les actuacions que s’implementin 
dins del Pla.  

 
2. El diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació va aprovar, el 15 

d’octubre de 2013, les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que tenen per finalitat 
establir els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses (D8912/13). 

 
3. L’article 9.1 de les Instruccions estableix que la despesa que es podrà finançar amb 

càrrec a l’aportació de la Diputació es correspondrà amb aquella que es realitzi dins 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

47 
 

el termini d’execució del Pla, que inclou el període comprès entre l’1 de gener de 
2012 i el 31 de desembre de 2017. 

 
4. Sense perjudici de l’establert anteriorment, l’article 9.2 preveu que cada acte 

d'aprovació d'actuacions podrà establir terminis d'execució específics, per tal 
d'ajustar-los a la tipologia de recurs que ha estat objecte de concertació, a l'àmbit 
d'actuació a què correspon l'actuació finançada i als condicionants establerts per la 
normativa d'estabilitat pressupostària. 

5. Atenent aquest darrer supòsit, i d’acord amb la Disposició Addicional 6a. de la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 2/2012, de 27 d’abril 
(LOESFP), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la Junta de 
Govern de la Diputació va aprovar finançar la despesa associada a diferents 
convenis de Meses de concertació a càrrec del superàvit de l’exercici 2013 destinat 
a finançar inversions financerament sostenibles, i conseqüentment, es va fixar el 30 
d’octubre de 2015 com la data màxima d’execució i justificació. Entre aquests 
convenis es troba el referit al “Projecte executiu de condicionament de l’accés al 
barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002”, corresponen a l’Ajuntament de Palafolls. 

 
6. Posteriorment, en data 29 d’octubre de 2015, la Junta de Govern va aprovar una 

pròrroga fins al 30 de juny de 2016 dels terminis d’execució i de justificació de les 
actuacions incloses en els convenis d’aquells ajuntaments que ho varen sol·licitar, 
entre els quals es trobava l’Ajuntament de Palafolls (AJG 559/15). 

 
7. En data de 22 de juny de 2016, l’Ajuntament de Palafolls, ha tornat a presentar una 

nova sol·licitud de pròrroga de justificació, donat que la plaça d’intervenció de 
l’ajuntament es troba vacant, sense disposar de signatura des del 23 de maig de 
2016, el que impossibilita la presentació de la documentació en els terminis vigents. 

 
8. La modificació referida en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que 

actuacions endarrerides es puguin executar amb normalitat, garantint així 
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació de Barcelona i la satisfacció 
de l’interès públic causa d’aquests compromisos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
l’Administració pot concedir d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les 
circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers. D’acord amb 
l’apartat 3 del mateix article, la decisió sobre l’ampliació ha de produir-se abans del 
venciment del termini de què es tracti. 

 
2. Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 

de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

48 
 

Vistos els fets i fonaments de dret exposats, es considera que cal procedir a ampliar 
els terminis tant de formalització de preacords com de sol·licitud de modificacions i de 
complements de preacords. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la pròrroga del termini de justificació fins al 30 de novembre de 
2016 de les següents actuacions aprovades en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
destinatari 

Nom de l’actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 
conveni 

Centre gestor 

Ajuntament 
de Palafolls 

XXX 

Projecte executiu de 
condicionament de l'accés al 

barri de Sant Lluís a la 
carretera BV-6002 

14/X/113851 206.128,58 2014/0010218 442/15 
Gerència de Serveis 

d’infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci del present acord. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats.” 
 
Servei de Contractació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, acordar diverses 
penalitzacions a l’empresa UNIPOST, SAU, com a conseqüència de determinats 
incompliments detectats en l’execució del contracte relatiu a les prestacions 
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió 
Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta del diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es 
va adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris de 
valoració i subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient relatiu a les prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, a favor 
de l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXX), amb efectes d’1 de gener de 2011 a 31 de 
desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498,00 € (IVA 
inclòs). 
 
2. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat 
prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de desembre de 2014, 12 de 
novembre de 2015 i 30 de juny de 2016, pels períodes compresos entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2015, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 i entre l’1 de 
juliol i el 31 d’octubre de 2016, respectivament. 
 
3. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte corresponent al primer semestre 
de l’any 2015, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de 
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a 
l’Organisme de Gestió Tributària, va elaborar un informe de data 18 de febrer de 2016, 
en el qual es recullen una sèrie d’incidències detectades i les conseqüències jurídiques 
que comporten aquestes respecte al servei que presta UNIPOST a l’Organisme de 
Gestió Tributària, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA, 
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS 
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015 
 
1. INTRODUCCIÓ 
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D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió 
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals 
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a 
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011. 
 
La clàusula 1.24 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) aplicable a aquest 
contracte especifica que una de les causes de resolució del contracte serà: 
 
“(...) 
 

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

 
La clàusula següent del PCAP, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si 
no es vol resoldre el contracte 
 

"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà 
una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional 
a la gravetat de l’incompliment. 

 
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant 

per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de 
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de 
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a 
continuació, que ascendirà a les següents quantitats: 

 
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del 

servei. 
 
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import. 
 
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari 

establert: 100 euros. 
 
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per 

remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del 
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat: 

 
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% 

es penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la 
fórmula següent: 
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats 
 

4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució 
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de 
les enviaments gestionats fora de termini. 
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4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini 
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels 
enviaments corresponents a les imatges no escanejades. 

 
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment 

del control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu 
al plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost 
del servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com 
a resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció. 

 
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest 
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al 
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el Reglament 
general de recaptació." 
 
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels 
indicadors de qualitat: 
 

"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT 
donarà per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei 
prestat per l'adjudicatari: 

 
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.  
 
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies hàbils 

des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa 
distribuïdora).  

 
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini 

establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments) 
 

4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut d'errades 
detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria d'un 1% dels 
enviaments que han estat informats com a notificats per contrastar si es correspon 
al contingut de la imatge escanejada del justificant de recepció. 

 
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la 

penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta 
més els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)" 

 
2. DETALL DE LES PENALITATS 
 
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en 
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A. 
durant el primer semestre de 2015, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a 
continuació: 
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a) Al llarg del primer semestre del 2015, arran d'escrits i recursos presentats per diversos 
contribuents sobre deficiències del servei de notificació, aquest servei ha sol·licitat els 
corresponents informes a Unipost sobre la distribució postal de cadascuna de les 
notificacions afectades. Del contingut d'aquests informes es dedueix que aquestes 
incidències, les dades concretes de les quals es relacionen més avall, es deuen a un 
compliment defectuós del servei de notificació. 

 
Aquestes incidències han obligat a retrotraure actuacions administratives que s’havien dut a 
terme a partir del tràmit defectuós de notificació i a la repetició d'aquest acte administratiu, 
amb els costos que tot això suposa.  
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte relatiu a la 
prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió 
Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al 
contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà 
de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment. 
 
Atès que en els casos concrets d’incompliment defectuós del servei que invalidi l’acte de 
notificació s’estableix l’aplicació d’una penalitat de 50 € per incidència, tenint en compte el 
cost de les actuacions administratives que això comporta i que són: 
 

 Registre de la denúncia del ciutadà 

 Digitalització de la denúncia 

 Remissió de la denúncia al Servei de Qualitat 

 Obertura d’incidència de servei a l’operador postal 

 Anàlisi de la resposta donada per l’operador postal a la incidència denunciada 

 Remissió de les conclusions a l’oficina corresponent 

 Elaboració de la proposta de resolució per part de l’oficina corresponent 

 Tramitació i signatura de la resolució 

 Notificació a l’interessat de la resolució del seu recurs 

 Repetició de l’acte administratiu de la notificació impugnada 
 

Les següents incidències corresponen enviaments que han estat retornats erròniament com 
a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari, com ha estat possible 
acreditar en altres enviaments dirigits a la mateixa adreça i distribuïts per Unipost en altres 
moments: 
 

Incidència 
número Municipi de la incidència 

Enviaments 
afectats 

Import 
penalitat 

15002 Castellet i la Gornal 1 50 € 
15005 Cornella de Llobregat 1 50 € 
15006 Melide 3 150 € 
15007 Cambrils 1 50 € 
15010 Cerdanyola del Vallès 1 50 € 
15013 Barcelona-32 2 100 € 
15016 Valls 1 50 € 
15026 St Esteve Sesrovires 4 200 € 
15031 Barcelona-10 1 50 € 
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15035 St Cugat del Vallès 4 200 € 
15038 Barcelona-27 1 50 € 
15040 Lloret de Mar 1 50 € 
15043 St Esteve Sesrovires 9 450 € 
15048 Palafrugell 2 100 € 
15057 Vilanova i la Geltru 1 50 € 
15059 St Cugat del Vallès 1 50 € 
15064 Vallcebre 2 100 € 
15069 St Antoni de Portmany 1 50 € 
15073 Manresa 1 50 € 
34866 St Vicenç de Montalt 1 50 € 
35016 Castelldefels 1 50 € 
35095 Castellnou de Bages 1 50 € 
35709 Lloret de Mar 1 50 € 
36204 Barcelona-36 1 50 € 
36452 St Celoni 3 150 € 
36716 Llucmajor 1 50 € 
37009 Sta Perpetua de la Mogoda 8 400 € 

 
Així doncs, l’import total de penalitat a imposar per aquest concepte és de 2.750,00 euros. 
b) Un mes abans del tancament de cada remesa, aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la 

localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de 
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions 
extraviades. Al llarg d'aquest semestre s'ha produït la pèrdua de 1.080 enviaments de 
Certificat Plus (s'adjunta relació: 4 enviaments Locals, 139 Grans poblacions i 937 Resta) 
pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local 1,4884, 
servei Grans poblacions 1,7134, servei Resta 2,0994, tots calculats a preus de l'exercici 
2015 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un total de 
11.056,27 euros. 

 
c) Per incompliment dels indicadors de qualitat: 
 

1) D’acord amb la clàusula 1.25 del PCAP, quan el percentatge de certificats lliurats als 
interessats sigui inferior al 30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels 
enviaments resultats de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments menys el 
nombre de certificats lliurats del Certificat Plus. 

 
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques, i 
s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el 
preu més baix que correspon a destí local (1,4884 €). 

 
Aquest incompliment s'ha produït a les següents remeses: 

 
Remesa: 3649 
Enviaments de la remesa: 49.962 
Enviaments lliurats: 13.766 
Percentatge lliurats: 28% 
 
Total: 49.962 / 2 = 24.981 – 13.766 = 11.215 x 1,4884 = 16.692,41 € 
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Remesa: 3652 
Enviaments de la remesa: 49.921 
Enviaments lliurats: 12.613 
Percentatge lliurats: 25% 
 
Total: 49.921 / 2 = 24.960,50 – 12.613 = 12.347,50 x 1,4884 = 18.378,02 € 
 

L’import total de penalitat a imposar en aquest apartat és de 35.070,43 euros. 
 
d) L'ORGT ha detectat igualment una sèrie d’anomalies que no quedarien englobades en 

les previsions específiques de la clàusula 1.25 (les enumerades com a apartats 1 a 4) 
sinó dintre de la genèrica sobre compliment defectuós de la prestació, incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al 
contracte, que poden donar lloc a una penalitat de fins el 10% sobre el pressupost del 
contracte en proporció a la seva gravetat. 

 
Aquestes anomalies, detectades durant el primer semestre de 2015, són les següents: 

 
Incidència 15004: afecta a 340 enviaments adreçats als municipis de Viladecans i 
Sant Climent de Llobregat gestionats pel mateix repartidor. Segons els justificants 
aportats, cap destinatari es trobava en el seu domicili. No obstant, en contrastar els 
justificants, s’observa que els horaris que figuren com a intents de lliurament de tarda, 
conformen un itinerari de distribució del tot impossible de dur a terme i tots ells han 
tingut el mateix resultat d'absent. Totes aquestes circumstàncies fan evident que 
aquest intent de tarda no s'ha dut a terme en cap cas. Únicament s'ha practicat un 
intent de lliurament pel matí que figura com a segon al justificant de recepció, 
procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que els justificants 
no es van emplenar adequadament.  
 
Incidència 15034: afecta a 66 enviaments d’un mateix repartidor als municipis d'Olesa 
de Montserrat, Esparreguera, Sant Esteve de Sesrovires i Abrera. Supòsit pel qual es 
van realitzar 66 notificacions (amb un total de 126 intents de lliurament), sense que en 
cap dels casos es pogués lliurar als destinataris. Segons els justificants aportats, cap 
destinatari es trobava en el seu domicili. No obstant, en contrastar els justificants, 
s’observen, a més, discrepàncies horàries en els intents que fan impossible la 
veracitat de la gestió, com ara figurar la mateixa hora d’intent en justificants de 
domicilis molt distants entre ells, inclús a poblacions diferents. En aquests casos sí es 
va realitzar el lliurament dels enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és 
a dir, mitjançant un procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident 
que els justificants no es van emplenar adequadament. 
 
Incidència 15053: afecta a 37 enviaments d’un mateix repartidor als municipis de 
Pallejà i el Papiol. Supòsit pel qual es van realitzar 37 notificacions (amb un total de 
74 intents de lliurament), sense que en cap dels casos es pogués lliurar als 
destinataris. Segons els justificants aportats, cap destinatari es trobava en el seu 
domicili. No obstant, en contrastar els justificants, s’observen, a més, discrepàncies 
horàries en els intents que fan impossible la veracitat de la gestió, com ara figurar la 
mateixa hora d’intent en justificants de domicilis molt distants entre ells, inclús a 
poblacions diferents. En aquests casos sí es va realitzar el lliurament dels 
enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és a dir, mitjançant un 
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procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que els justificants 
no es van emplenar adequadament. 
 
Incidència 15074: afecta a 1.111 enviaments d’un mateix repartidor al municipi 
d'Artés. Supòsit de justificants en els quals s’ha incorporat una signatura que no es 
correspon amb la del receptor de l'enviament, com s'ha pogut contrastar en altres 
documents lliurats als mateixos en dates anteriors. En aquests casos sí es va realitzar 
el lliurament dels enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és a dir, 
mitjançant un procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que 
els justificants no es van emplenar adequadament. 
 

Aquestes incidències es poden reconduir, en tots els casos, a una infracció de l’obligació del 
punt 6.2.2 del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació, i que estableix que  
 

“El justificant de recepció s’afegirà per donar prova del lliurament, i és retornarà al 
remitent emplenat convenientment amb la signatura del receptor, en el seu cas, i altres 
dades sobre el lliurament” 
 
Si les dates i hores dels intents de lliurament no són les reals, el justificant de recepció no 
s’està emplenant convenientment i per tant s’està incomplint el punt 6.2.2 del PPT i s’han 
d’imposar penalitats d’acord amb el que disposa el primer paràgraf de l’1.25 del PCAP. 
 
En els informes de penalitats dels dos semestres de 2012, aprovats per dictàmens de la 
Junta de Govern de 31 de gener i 26 de setembre de 2013 respectivament, es va 
penalitzar amb un import de 15,00 euros per enviament els justificants de recepció 
emplenats irregularment, ja que aquests casos impliquen una càrrega addicional de 
treball per al personal de l’ORGT. Aplicat l’import de 15,00 euros sobre les 1.554 
incidències ens dóna un import total de 23.310,00 euros per a les penalitats d'aquest 
apartat d. 

 
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors (a, b, c i d) ascendeix a 
un total de 72.186,70 euros, mentre que la facturació d’aquest primer semestre ha estat de 
2.642.748,15 euros. 
 
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS 
 
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules 
administratives particulars estableix: 
 

"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els serveis 
prestats d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels centres de 
facturació pels serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística de la Diputació de 
Barcelona i ORGT. 
 
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60 dies des 
de la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació de Barcelona o 
de l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector de Logística o del Cap 
del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat, respectivament, sens perjudici que 
se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del 
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contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb 
la Seguretat Social." 

 
Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el 
responsable del contracte: 
 

"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la 
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que 
fa  a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la 
qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme." 

 
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en 
aquest informe a Unipost SA.” 

 
4. Per la seva part, la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes, com a responsable del 
contracte pel que fa a la Diputació de Barcelona, va elaborar un informe de data 6 de 
maig de 2016, en el qual es recullen determinades incidències detectades en 
l’execució del contracte esmentat al llarg dels exercicis 2014 i 2015, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA, 
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PELS INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DELS 
EXERCICIS 2014 I 2015 A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió 
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals 
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a 
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011. 
 
La clàusula 1.24 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) aplicable a aquest 
contracte especifica que una de les causes de resolució del contracte serà: 
  
“(...) 

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

 
La clàusula següent del PCAP, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si 
no es vol resoldre el contracte 
 

"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà 
una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional 
a la gravetat de l’incompliment. 
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 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant 
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de 
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de 
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a 
continuació, que ascendirà a les següents quantitats: 

 
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del 

servei. 
 
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import. 
 
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari 

establert: 100 euros. 
 
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per 

remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del 
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat: 

 
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% 

es penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la 
fórmula següent: 

 
50% del nombre d'enviaments  - nombre de certificats lliurats  

 
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució 

establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de 
les enviaments gestionats fora de termini. 

 
4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini 

establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels 
enviaments corresponents a les imatges no escanejades. 

 
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment 

del control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu 
al plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost 
del servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com 
a resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció. 

 
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest 
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al 
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el Reglament 
general de recaptació." 
 
2. DETALL DE LES PENALITATS 
 
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en 
concret als serveis postals que aquest ha prestat a la Diputació de Barcelona durant els 
exercicis 2014 i 2015, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a continuació (cal tenir 
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present que un mateix registre d’anomalies pot donar lloc a diversos supòsits 
d’incompliment i per tant de penalitat): 
 
2014 
 
Al llarg de 2014 s’han obert un total de nou registres d’incidències relacionats amb 
prestacions defectuoses del servei. Del contingut d'aquests registres, les dades concretes 
de les quals es relacionen més avall, es dedueixen nou tipus d’incompliments susceptibles 
de penalitat, dels quals vuit tenen regulació específica als apartats: 1 a 4 de la clàusula 1.25 
del plec de clàusules administratives. Són, respectivament: 
 

1. quatre incompliments que constitueixen supòsits de pèrdua de l’enviament conforme 
a la clàusula 1.25.1 del PCAP, penalitzables amb una quantitat equivalent a 5 cops 
l’import del servei: 

 
- CER009201400019778 dirigida a la UAB de Bellaterra (registre intern AG0697/14), 

amb un preu de 1,2453 € (grans poblacions) i un import penalitzable de 6,2265 €. 
 
- NTF09201300039183 a l’Ajuntament de Font-rubí (registre intern AG0707/14), amb 

un preu de 1,7270 € (altres destinacions) i un import penalitzable de 8,6350 €.  
 
- NTF09201300039199 a l’Ajuntmament de Muntanyola (registre intern AG0708/14), 

amb un preu de 1,7270 € (altres destinacions) i un import penalitzable de 8,6350 €.  
 
- NTF09201300039427 a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbuy (registre intern 

AG0710/14), amb un preu de 1,7270 € (altres destinacions) i un import 
penalitzable de 8,6350 €.  

 
2. Quatre incompliments que constitueixen supòsits de lliurament fora de termini 

conforme a la clàusula 1.25.2 del PCAP, penalitzables amb la devolució de l’import 
del servei: 

 
- CER009201300223531 a Berga (registre intern AG694/14), amb un preu de     

1,6324 € (altres destinacions) i el mateix import penalitzable. 
 
- CER009201300223540 a Sant Celoni (registre intern AG0695/14), amb un preu de 

1,6324 € (altres destinacions) i el mateix import penalitzable. 
 
- NTF009201400000350 a l’Esquirol, Santa Maria de Corcó (registre intern 

AG0696/14), amb un preu de 1,7270 € (altres destinacions) i el mateix import 
penalitzable. 

 
- NTF009201400002838 a Centelles (registre intern AG0777/14), amb un preu de 

1,7270 € (altres destinacions) i el mateix import penalitzable. 
 
El valor de les penalitats descrites en els apartats anteriors ascendeix a la quantitat de  
38,85 €. 
 
A més, la CER009201400025420 a Derio, Bizkaia (registre intern AG0712/14) constitueix un 
supòsit de compliment defectuós dels compromisos o de les condicions especials 
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d’execució i/o de les prestacions definides al contracte conforme al segon paràgraf de la 
clàusula 1.25, que pot donar lloc a una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del 
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment. En aquest registre 
s’infringeix l’obligació prevista a la clàusula 6.1.3 del plec de prescripcions tècniques de que 
en el cas de les notificacions administratives es faci un segon intent de lliurament en dia i 
hora diferents, i si no es pot realitzar cal deixar avís a la bústia indicant l’oficina on es pot 
recollir la notificació. L’import penalitzable és de 15 € per tramesa, en obligar a més tasques 
al personal de la Diputació, segons el criteri fixat als informes de penalització aprovats per 
dictàmens de 31 de gener de 2013 i de 20 de setembre de 2013. En afectar en aquest 
exercici a un supòsit, això  dona 15 €.  
 
Per tant, el valor total de les penalitats corresponents a l’exercici 2014 ascendeix a la 
quantitat de de 53,85 €. 
 
2015  
 
Al llarg de 2015 s’han obert un total de tres registres d’incidències relacionats amb 
prestacions defectuoses del servei. Del contingut d'aquests registres, les dades concretes 
de les quals es relacionen més avall, es dedueixen tres tipus d’incompliments susceptibles 
de penalitat amb regulació específica als apartats: 1 a 4 de la clàusula 1.25 del plec de 
clàusules administratives. Són, respectivament: 
 

1. dos incompliments que constitueixen supòsits de pèrdua de l’enviament conforme a la 
clàusula 1.25.1 del PCAP, penalitzables amb una quantitat equivalent a 5 cops 
l’import del servei: 

 
- NTF009201500023637 a Sitges (registre intern AG0910/15), amb un preu de  

1,7219 € (altres destinacions) i un import penalitzable de 8,6095 €.  
 
- CER009201500215869 a Puigcerdà (registre intern AG1012/15), amb un preu de 

1,6275 € (altres destinacions) i un import penalitzable de 8,1375 €. 
 

2. un incompliment que constitueix supòsit de lliurament fora de termini conforme a la 
clàusula 1.25.2 del PCAP, penalitzable amb la devolució de l’import del servei 

 
- PA00321835181 a l’Hospitalet de Llobregat (registre intern AG0917/15), amb un 

preu de 4,8467 € i el mateix import penalitzable. 
 
Per tant, el valor de les penalitats corresponents a l’exercici 2015 ascendeix a la quantitat de 
21,59 €.  
 
El valor total de l’import de la suma de les penalitats descrites corresponents als exercicis 
2014 i 2015, calculat sobre els preus corresponent a cada any, ascendeix a la quantitat de 
75,44 €. 
 
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS 
 
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules 
administratives particulars estableix: 
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"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els serveis 
prestats d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels centres de 
facturació pels serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística de la Diputació de 
Barcelona i ORGT. 
 
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60 dies des 
de la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació de Barcelona o 
de l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector de Logística o del Cap 
del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat, respectivament, sens perjudici que 
se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del 
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb 
la Seguretat Social." 

 
Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el 
responsable del contracte: 
 

"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la 
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que 
fa a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la 
qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme." 
 

En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en 
aquest informe a Unipost SA.” 

 
5. En l’expedient de penalitat consten acreditats els incompliments descrits en els 
informes esmentats. 
 
6. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’ha donat 
compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de 
data 15 d’abril de 2016, rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 20 d’abril de 2016 
i escrit de data 6 de maig de 2016, rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 11 de 
maig de 2016, sense que l’empresa UNIPOST, SAU hagi presentat dins del termini 
fixat cap al·legació contra l’inici de l’expedient de penalització. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Segons determina la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i la data d’adjudicació del present contracte, al present contracte li és 
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la 
versió donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost (LCSP). 
 
2. La clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) especifica 
que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de 
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les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, 
s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser 
proporcional a la gravetat de l’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a 
aquests efectes. 
 
3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el PCAP 
s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i 
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de 
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda 
quan no puguin deduir-se dels pagaments.  
 
4. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la 
competència per adoptar aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXX), adjudicatària del 
contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, pels 
incompliments detectats al llarg del primer semestre de l’any 2015, amb la quantitat de 
72.186,70 €, d’acord amb l’informe de data 18 de febrer de 2016 del cap del Servei 
d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, 
com a responsable del contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- PENALITZAR, així mateix, a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXX), pels 
incompliments detectats al llarg dels exercicis 2014 i 2015, amb la quantitat de 75,44 
€, d’acord amb l’informe de data 6 de maig de 2016 de la cap de l’Oficina de Gestió de 
Recintes, com a responsable del contracte pel que fa a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon Industrial 
Gran Via Sud, (08908), per al seu coneixement i efectes.” 
 
Demana la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Cal 
reconèixer que, quan començava a llegir aquest Dictamen, la primera impressió, la 
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primera pregunta que em venia al cap era: en què quedem? Perquè ara sí, ara no, ara 
ho mirem, ara acceptem, ara li posem una penalització... Quan analitzes realment el 
quid de la cosa, veus que certament el nivell de detall en la reclamació de la Diputació 
a aquesta empresa concreta, el seguiment de la tasca d’aquest servei públic, realment 
veus que és un seguiment amb un nivell de detall molt acurat i que, tant de bo, aquest 
nivell de concreció en la demanda a les empreses que presten un servei externalitzat, 
que presten un servei públic, es fes a totes aquelles empreses que presten un servei 
públic, perquè la cosa ens aniria força millor.  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa adjudicar, per delegació del Ple, l’expedient de 
contractació relatiu a l’execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans del municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots, i per un import estimatiu biennal de 3.552.930,64 € (IVA inclòs), a 
favor de les empreses i pels lots següents: lot 1, referent als arranjaments a la 
comarca del Barcelonès, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, SA; lot 2, referent als arranjaments de la comarca del Baix Llobregat, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU; lot 3, referent als 
arranjaments de la comarca del Vallès Occidental, a favor de l’empresa 1953 
GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL; lot 4, referent als arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt Penedès i el Garraf, a favor de l’empresa 
ELECTROMECANICA SOLER, SL; lot 5, referent als arranjaments de les 
comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès, a favor de l’empresa 1953 
GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL; i lot 6, referent als arranjaments de les 
comarques del Vallès Oriental i Maresme, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió 
de data 31 de març de 2016, es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de 
forma ordinària mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en sis lots, amb un pressupost màxim, 
formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat cinc milions quatre-
cents seixanta-vuit mil noranta-nou euros amb disset cèntims (5.468.099,17 €), IVA 
exclòs, dels quals 1.093.619,83 € aniran a càrrec dels Ens locals de la província de 
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Barcelona que hagin formalitzat l’adhesió a les bases de participació del Programa 
esmentat, i els 4.374.479,34 € restants aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost total del contracte desglossat per lots és el següent: 
 

Descripció dels lots 
Pressupost IVA 

exclòs 
Import IVA (21%) 

Pressupost total 
(IVA inclòs) 

Lot 1: Arranjaments de la 
comarca del Barcelonès. 

    1.202.644,63 €         252.555,37 €    1.455.200,00 €  

Lot 2: Arranjaments de la 
comarca del Baix Llobregat. 

    1.008.760,33 €         211.839,67 €    1.220.600,00 €  

Lot 3: Arranjaments de la 
comarca del Vallès Occidental. 

    1.083.223,14 €         227.476,86 €    1.310.700,00 €  

Lot 4: Arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt 
Penedès i el Garraf. 

       532.479,34 €         111.820,66 €      644.300,00 €  

Lot 5: Arranjaments de les 
comarques del Berguedà, Bages, 
Osona i Moianès. 

       393.388,43 €           82.611,57 €      476.000,00 €  

Lot 6: Arranjaments de les 
comarques del Vallès Oriental i 
Maresme. 

    1.247.603,30 €         261.996,70 €    1.509.600,00 €  

 
2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S75 de data 
16 d’abril de 2016, en el BOPB de data 18 d’abril de 2016, en el BOE núm. 96 de data 
21 d’abril de 2016 i en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona de data 18 
d’abril de 2016. I la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència en sessió de data 
25 de maig de 2016 va realitzar l’obertura dels sobres de la documentació de les 
següents empreses presentades amb exclusió dels relatius als criteris de judici de 
valor i a la resta de criteris automàtics: 
 
Plica núm. 1: UTE: CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, 
SL i TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL, es presenta als lots 3 
i 6. 
Plica núm. 2: FUENTES Y ARIZA, SA, es presenta als lots 4 i 5. 
Plica núm. 3: CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, es presenta al lot 4. 
Plica núm. 4: CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL  es presenta als lots 2 i 4. 
Plica núm. 5: CONSTRUCCIONES CALER, SAU, es presenta als lots 2 i 6. 
Plica núm. 6: FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES, es presenta als lots 1 i 3. 
Plica núm. 7: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, es presenta als lots 1 i 6. 
Plica núm. 8: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA, es presenta als lots 1 i 2. 
Plica núm. 9: UTE: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU i FUNDACIÓ APIP-ACAM, es 
presenta als lots 2 i 4. 
Plica núm. 10: 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, es presenta als lots 3 i 5. 
Plica núm. 11: ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, es presenta als lots 2 i 4. 
Plica núm. 12: BETA CONKRET, SA, es presenta als lots 1 i 2. 
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Plica núm. 13: PROJECTE AISÉN, SL, es presenta al lot 4. 
 
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 1 de juny de 
2016, va proposar l’exclusió de l’UTE: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU i FUNDACIÓ 
APIP-ACAM, per no haver esmenat el certificat d’inscripció en el REA de la Fundació 
Apip-Acam, i va realitzar l’obertura del sobre núm. 2 de criteris de judici de valor, 
donant lectura, a continuació, de la relació numerada de la documentació inclosa per la 
resta d’empreses admeses. 
 
4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 22 de juny de 
2016, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic dels criteris que depenien d’un 
judici de valor emès pel cap del Servei de Suport de Programes Socials, la part del 
qual, en allò que interessa, es reprodueix tot seguit: 
 

“(...) 
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del 
procediment obert amb més d’un criteri de valoració de l’expedient de contractació de 
“L’execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges 
de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la 
qualitat en l’ocupació, dividit en sis lots, mitjançant tramitació ordinària, regulació 
harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri d’adjudicació, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 31 de març de 2016. El 
pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal de cinc 
milions quatre-cents seixanta-vuit mil noranta-nou euros amb disset cèntims 
(5.468.099,17€), IVA exclòs, dels quals un milió noranta-tres mil sis-cents dinou euros amb 
vuitanta-tres cèntims (1.093.619,83€), aniran a càrrec dels ens locals i quatre milions tres-
cents setanta-quatre mil quatre-cents setanta-nou euros amb trenta-quatre cèntims 
(4.374.479,34€) aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost total del contracte desglossat per lots és el següent: 
 

Descripció dels lots 
Pressupost IVA 
exclòs 

Import IVA 
(21%) 

Pressupost total 
(IVA inclòs) 

Lot 1: Arranjaments de la 
comarca del Barcelonès. 

  1.202.644,63 €  252.555,37 €    1.455.200,00 €  

Lot 2: Arranjaments de la 
comarca del Baix Llobregat. 

  1.008.760,33 €  211.839,67 €    1.220.600,00 €  

Lot 3: Arranjaments de la 
comarca del Vallès 
Occidental. 

  1.083.223,14 €  227.476,86 €    1.310.700,00 €  

Lot 4: Arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt 
Penedès i el Garraf. 

     532.479,34 €  111.820,66 €      644.300,00 €  

Lot 5: Arranjaments de les 
comarques del Berguedà, 
Bages, Osona i Moianès. 

     393.388,43 €    82.611,57 €      476.000,00 €  



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

66 
 

Lot 6: Arranjaments de les 
comarques del Vallès 
Oriental i Maresme. 

  1.247.603,30 €  261.996,70 €    1.509.600,00 €  

 
Els licitadors es podran presentar a dos lots com a màxim, de conformitat amb l’article 67 
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.  
 
El tipus de licitació es basarà en un únic % de baixa a aplicar a tots els preus unitaris 
màxims detallats a l’Annex I i II del Plec de Prescripcions Tècniques (IVA exclòs). 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. Els preus consignats són indiscutibles, no 
s’admet cap prova d'insuficiència i porten implícits tots aquells conceptes previstos a la 
clàusula 66 del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona 
(en endavant PCAG). 
 
El pressupost màxim fixat no suposa una obligació de despesa per part de la Diputació. El 
pressupost s’ha fixat en funció del nombre d’arranjaments que es preveu dur a terme durant 
l’execució del contracte d’acord amb el següent detall: 
 

 
 
 
  

Arranjaments 
estimats 

Lot 1 856 

Lot 2 718 

Lot 3 771 

Lot 4 379 

Lot 5 280 

Lot 6 888 

 
 
3.892 

 
En data 25 de maig de 2016 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va procedir a 
l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de les següents 
empreses: 
 

- UTE: CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE REHABILITACIÓ, S.L. I TÈCNICAS 
DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. Lots 3 i 6. 

- FUENTES Y ARIZA, S.A. Lots 4 i 5. 
- CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ S.L. Lot 4. 
- CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L. Lots 2 i 4. 
- CONSTRUCCIONES CALER, SAU. Lots 2 i 6. 
- FUNDACIÓ ENGRUNES. Lots 1 i 3. 
- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. Lots 1 i 6. 
- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. Lots 1 i 2. 
- UTE: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU i FUNDACIÓ APIP-ACAM. Lots 2 i 4. 
- 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L. Lots 3 i 5. 
- ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. Lots 2 i 4. 
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- BETA CONKRET, S.A. Lots 1 i 2. 
- PROJECTE AISÉN, S.L. Lot 4. 

 
En data 1 de juny de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va procedir a 
l’obertura del sobre 2, corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor de les 
empreses presentades i admeses a la licitació. 
 
La mesa de contractació va excloure la següent empresa: UTE: URCOTEX INMOBILIARIA, 
SLU i FUNDACIÓ APIP-ACAM, per no aportar el certificat d’estar inscrita al Registre 
d’Empreses Acreditades (REA) de Catalunya, segons disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre. 
 
Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i 
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els 
següents:  
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (20%) 
 
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2) 
 
Criteri 1: Protocol d’actuació en la gestió de l’execució d’obres: ............ fins a 10 punts 
 
Respon a la necessitat de garantir un elevat grau de planificació de les intervencions, de 
forma que es garanteixi la interlocució continua amb els municipis i la coordinació amb tots 
els agents que intervenen en el programa. En definitiva, resulta clau disposar d’una garantia 
de control integral i continu del procés d’execució per part de l’empresa d’obres, mitjançant 
l’assegurament en l’organització i la planificació de les intervencions. 
 
Es valorarà una proposta que descrigui, d’una forma detallada, els circuits i la metodologia 
d’intervenció, des de la comunicació de l’encàrrec d’obra fins la notificació de la finalització 
de l’arranjament a l’empresa de direcció facultativa. 
 
Es valorarà la inclusió d’aspectes com la garantia de previsió i disposició de materials, la 
planificació d’agendes d’avisos, el control de la programació de les visites o la coordinació 
amb els diferents agents implicats en el circuit i la interlocució amb els mateixos. 
 
Criteri 2: Circuit de gestió i resolució d’incidències: ................................ fins a 10 punts 
 
Respon a la necessitat de disposar d’una garantia immediata en la resposta a l’hora de 
resoldre les incidències que puguin sorgir al llarg del procés d’intervenció, i una garantia de 
comunicació efectiva amb la resta d’agents que intervenen. Aquest requisit resulta 
imprescindible donada la tipologia d’intervenció i el col·lectiu al qual s’adreça (persones 
grans fràgils) que requereix una major protecció i atenció. 
 
Es valorarà una proposta que inclogui el procediment per atendre i resoldre incidències en el 
territori i als domicilis. 
 
S’haurà d’incloure una descripció de la metodologia i mitjans per dur-lo a terme, així com 
una proposta de circuit de comunicació de les incidències als diferents agents implicats i un 
seguiment de les mateixes. 
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La valoració de l’oferta presentada per les empreses admeses tenint en compte aquests 
criteris és la següent: 
 
Criteri 1:  Protocol d’actuació en la gestió de l’execució d’obres:............... fins a 10 punts 
 
Proposta de: 
 
UTE CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE REHABILITACIÓ, S.L. I TÉCNICAS DE 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L. 
 
En relació als procediments, la proposta millora aspectes com el lliurament de protocols de 
seguretat, la presentació de l'empresa i del personal encarregat de l'obra, l’establiment d'un 
sistema de seguiment de les obres i la minimització de l'afectació als veïns. Tanmateix, 
s’ometen les responsabilitats, funcions i tasques assignades als agents participants en el 
programa. 
 
La proposta inclou la presentació de l'empresa i dels operaris als usuaris, així com un 
protocol a seguir en cas que es produeixi un accident. També inclou un formulari 
informatitzat per recollir totes les dades relatives a l'expedient (usuari i ajuntament), així com 
les referents als treballs a realitzar i als professionals que hi intervindran. Això significa una 
millora donat que permet la interlocució amb tots els agents implicats i la realització del 
seguiment de tot el procés.  
 
En relació a la planificació i disposició de materials, es valora positivament la descripció dels 
materials a mantenir en estoc (els més utilitzats). La resta de materials s'adquiriran amb 
antelació suficient i disposant d’un nombre suficient de proveïdors. A més, s'inclou 
l'existència d'un inventari continu i actualitzat que permet planificar les compres i controlar 
els estocs, així com un sistema de geolocalització dels vehicles posats a disposició del 
programa que permet analitzar les posicions dels equips de treball optimitzant, així, les rutes 
i actualitzant la informació en una plataforma informàtica.  
 
La coordinació amb els altres agents participants en el programa s'assegura mitjançant la 
realització del citat formulari i d'un full de seguiment diari anomenat Protocol d'obra, el qual 
es bolcarà en una plataforma telemàtica accessible a tots els agents participants en el 
programa. Amb tot, aquest aspecte no pot ser objecte de valoració donat que no planteja 
com es controlarà la programació de les visites, ni es fa menció explícita de la gestió d'una 
agenda d'avisos de cara a la planificació dels arranjaments. 
 
Puntuació: 6 punts 
 
FUENTES Y ARIZA, S.A. 
 
La metodologia d’intervenció plantejada des de la recepció de l'encàrrec d'obra fins a la 
notificació de la finalització de l’arranjament reprodueix, de forma esquemàtica, el que 
estableixen els plecs sense fer cap aportació que doti de valor tècnic al projecte.  
 
La proposta no conté cap descripció sobre la planificació i la disposició de materials 
necessaris per a la realització de les obres. 
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La proposta tampoc recull ni desenvolupa cap sistema de seguiment, planificació i control de 
les visites als domicilis. 
 
La coordinació amb els serveis socials municipals i la direcció facultativa tampoc figura a la 
proposta presentada. 
 
Puntuació: 0 punts 
 
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ S.A. 
 
La metodologia descrita a la proposta reprodueix, de manera resumida, el que està estipulat 
en els plecs respecte a la tipologia d'arranjaments, fases, terminis i cronograma del 
programa i, per tant, no pot ser objecte de valoració. En cap moment es fa menció a un 
protocol de gestió de les obres ni dels mecanismes de coordinació amb la direcció 
facultativa ni els serveis socials municipals. 
 
En relació a la planificació i disposició de materials, el projecte no presenta cap proposta. 
 
El projecte incorpora un mecanisme de seguiment de les obres. Tot i significar una millora, 
aquest mecanisme no s’aplica al programa donat que no descriu les seves funcionalitats ni, 
per tant, com es realitzarà el seguiment de les visites als domicilis, el control de la 
programació de les visites i la coordinació amb els agents implicats. 
 
Puntuació: 2 punts 
CONSTRUCCIONS FERRÉ S.L. 
 
Des d’un punt de vista metodològic, la proposta no segueix les fases en què s'estructura el 
programa des de la comunicació de l’encàrrec d’obra fins a la notificació de la finalització de 
l’arranjament, tal i com estan definides en els plecs. Tampoc té en compte ni a la direcció 
facultativa ni als serveis socials municipals en la gestió del programa. 
 
Respecte a la planificació i la disposició dels materials necessaris per a l’execució de les 
obres, a banda de fer esment a la distribució operativa de l'empresa en dues zones: 
Catalunya Nord i Catalunya Sud, aspecte que no aporta cap valor, no es fa cap mena de 
proposta. 
 
Així mateix, el projecte omet qualsevol referència a la planificació, seguiment i control de les 
visites als domicilis, així com a la necessària interlocució amb la direcció facultativa i els 
serveis socials municipals. 
 
Puntuació: 0 punts 
 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU 
 
La metodologia plantejada al projecte detalla per a cada fase totes les tasques a realitzar i 
els agents involucrats, tant des del punt de vista intern, entre els departaments i 
professionals destinats a la gestió i execució del programa, com extern, amb la direcció 
facultativa i els serveis socials municipals, la qual cosa es valora positivament. 
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En relació a la planificació i disposició dels materials necessaris per a la realització de les 
obres, la proposta només fa menció dels recursos humans destinats al projecte, sense 
detallar funcions i disponibilitats, així com a les característiques de la jornada laboral.  
 
Es valora positivament la presentació d'informes setmanals i mensuals sobre l'estat de les 
intervencions amb informació detallada sobre els equips dedicats, el seu rendiment, les 
obres realitzades i les previsions d'execució. Així mateix, la proposta incorpora també la 
presència d'un equip de gestió que establirà les directrius dels serveis, assumirà les tasques 
d'interlocució amb la direcció facultativa i assumirà la direcció i tècnica del servei prestat. 
 
A més de les eines informàtiques posades a disposició per la direcció facultativa per a la 
gestió del programa i la comunicació entre les parts involucrades, aquests informes seran la 
principal eina de comunicació amb la direcció facultativa que, en funció del 
desenvolupament de les feines i de la programació, podrà establir les oportunes mesures 
correctores. També s'afegeix a la proposta la realització de reunions setmanals de 
seguiment amb la direcció facultativa. De tota manera, i malgrat considerar-ho una millora, 
no es detallen els mecanismes de control i seguiment de la programació de les visites. 
 
Puntuació: 5 punts 
 
FUNDACIÓ ENGRUNES 
 
La metodologia proposada en el projecte, des de la recepció de l'encàrrec d'obra fins a la 
notificació de la finalització de l’arranjament, és una rèplica del que descriuen els plecs que 
no aporta valor afegit al programa. Amb tot i com a aportació positiva, es fa esment a una 
aplicació pròpia de gestió dels encàrrecs d'obra i d'un sistema integral de gestió que 
incorpora mecanismes de seguiment del tot el procés. No obstant això, s’omet qualsevol 
referència a les seves funcionalitats i aplicació pràctica al programa. 
 
Es valora positivament la descripció de diferents tipologies de materials a utilitzar en funció 
del tipus d'intervenció a realitzar, malgrat que no es tenen compte les partides d'obra, les 
ajudes tècniques i els estàndards de qualitat contemplats en els plecs. Així mateix, tampoc 
es descriu cap mecanisme de planificació i de disposició dels materials necessaris per a la 
realització de les obres. 
 
En relació al seguiment de les visites als domicilis, s'esmenten, sense donar detalls, els 
mecanismes de seguiment que incorpora el sistema integral de gestió de l'empresa. Així 
mateix, el projecte tampoc contempla un control de la programació de les visites ni els 
mecanismes de coordinació amb els agents implicats. Amb tot, es valora positivament la 
incorporació de sistemes de localització dels operaris (vehicles i GPS) per tal de fer front a 
les urgències que es puguin presentar. 
 
Puntuació: 5 punts 
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A. 
 
Des d’un punt de vista metodològic, el projecte aporta valor afegit al programa detallant 
l'organigrama destinat a la seva execució amb la descripció dels perfils, les funcions i les 
tasques de tots els recursos humans destinats al projecte. Així mateix, es descriuen els 
procediments a emprar des que arriba l'encàrrec d'obra fins a la notificació de la seva 
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finalització, donant tota mena de detalls sobre les tecnologies que s'utilitzaran per a la seva 
gestió. Així, s’utilitzarà un sistema informàtic de control horari (TAM-TAM Time and 
Attendance Management) i de gestió del manteniment que permetrà assegurar la gestió dels 
encàrrecs d'obra, garantint la realització de les obres i l'acompliment dels terminis fixats en 
els plecs. 
 
El sistemes informàtics de gestió utilitzats per l’empresa, asseguren la realització del 
seguiment de tot el procés constructiu des que arriba l’encàrrec d'obra a l'empresa 
constructora fins a la notificació de la seva execució, incloent la programació i el seguiment 
de les visites als domicilis així com la comunicació amb la direcció facultativa i els serveis 
socials municipals, la qual cosa aporta valor afegit a la proposta. 
 
Tot i que es valora positivament la descripció de les eines i els vehicles de transport posats 
a disposició del projecte, la proposta no especifica amb detall la planificació i disposició dels 
materials necessaris per a la realització de les obres. 
 
Puntuació: 8 punts 
 
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 
 
La proposta només declara la intenció de realitzar un programa de gestió per a l'execució de 
les obres descrivint, de forma molt general, les seves utilitats futures, la qual cosa no aporta 
cap valor afegit al programa. 
 
El projecte no descriu detalladament els procediments que s'utilitzaran per a la planificació i 
gestió dels materials necessaris per a la correcta gestió de l'execució dels arranjaments. 
Només diferència entre elements imprescindibles, que hauran d'estar sempre disponibles en 
estoc, de la resta de materials que se sol·licitaran en base a les ordres d'execució segons 
vagin arribant a l'empresa constructora. De tota manera, manca una descripció de la 
planificació per a la disposició i reposició de materials en funció dels ritmes d’execució de 
les obres, i no es tenen en compte les partides d’obra i les ajudes tècniques contemplades 
en els plecs. 
 
A banda de la interlocució de l'empresa amb la direcció facultativa per informar sobre el 
desenvolupament de les obres i del nomenament d'un interlocutor, ambdós aspectes 
contemplats en els plecs, la proposta no detalla com es coordinarà amb la resta d'agents ni 
com realitzarà el control de la programació de les visites. També s’ometen els mecanismes 
de seguiment que s’utilitzaran per al control de la gestió del programa. 
 
Puntuació: 1 punt 
 
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L. 
 
La proposta descriu detalladament la metodologia a seguir des de la recepció de l'encàrrec 
d'obra a la notificació de la finalització de l’arranjament seguint, acuradament, l’estructura 
establerta en els plecs i oferint informació addicional sobre totes i cadascuna de les fases en 
què s’articula el programa, la qual cosa representa una millora substancial respecte el que 
estableixen els plecs. 
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En primer lloc, incorpora una sèrie d'eines per a la gestió i control de tot el programa en 
totes les seves fases així com per a la coordinació amb tots els agents implicats. En aquest 
sentit, proposa la realització d’informes previs sobre la situació dels habitatges, la realització 
i actualització de l’inventari per tal d’elaborar un programa de manteniment adaptat, i la 
implantació d’un software de manteniment que assegura la correcta gestió dels encàrrecs 
d’obra i de les incidències que es puguin produir. 
 
En segon lloc, es descriuen detalladament les implantacions, els mitjans i els recursos 
humans i auxiliars que es destinaran per assolir una correcta previsió de la disposició de 
materials per a les obres. La implantació de terminals portàtils per a la gestió del magatzem 
és un aspecte a valorar per a la gestió dels moviments de materials del magatzem a l'obra i 
vice-versa, així com per saber en tot moment les necessitats de material i les disponibilitats 
del magatzem. 
 
Així mateix, aquest software incorpora la realització d'informes de seguiment setmanals i 
mensuals de l'execució de les intervencions, així com un sistema d'avisos que permet saber 
en tot moment les tasques que es van realitzant i les que cal realitzar. 
 
En tercer lloc, la programació i el seguiment de les visites queda assegurada mitjançant la 
utilització dels inventaris i el software de gestió. El projecte també defineix les necessitats de 
coordinació amb els agents implicats diferenciant tasques i funcions entre agents i segons la 
fase del projecte que es tracti. La utilització del software de gestió permet una comunicació 
directa entre l'empresa d'obres i la direcció facultativa mitjançant la incorporació del sistema 
d'avisos. 
 
Puntuació: 10 punts 
 
ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. 
 
La proposta descriu detalladament la metodologia a seguir des de la recepció de l'encàrrec 
d'obra a la notificació de la finalització de l’arranjament seguint acuradament l’estructura 
establerta en els plecs i oferint informació addicional sobre totes i cadascuna de les fases en 
què s’articula el programa, la qual cosa representa una millora substancial respecte el que 
estableixen els plecs. 
 
En primer lloc, incorpora una sèrie d'eines per a la gestió i control de tot el programa en 
totes les seves fases, així com per a la coordinació amb tots els agents implicats. En aquest 
sentit, proposa la realització d’informes previs sobre la situació dels habitatges, la realització 
i actualització de l’inventari per tal d’elaborar un programa de manteniment adaptat, i la 
implantació d’un software de manteniment que assegura la correcta gestió dels encàrrecs 
d’obra i de les incidències que es puguin produir. 
 
En segon lloc, es descriuen detalladament les implantacions, els mitjans i els recursos 
humans i auxiliars que es destinaran per assolir una correcta previsió de la disposició de 
materials per a les obres. La implantació de terminals portàtils per a la gestió del magatzem 
és un aspecte a valorar per a la gestió dels moviments de materials del magatzem a l'obra i 
vice-versa, així com per saber en tot moment les necessitats de material i les disponibilitats 
del magatzem. 
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Així mateix, aquest software incorpora la realització d'informes de seguiment setmanals i 
mensuals de l'execució de les intervencions així com un sistema d'avisos que permet saber 
en tot moment les tasques que es van realitzant i les que cal realitzar. 
 
En tercer lloc, la programació i el seguiment de les visites queda assegurada mitjançant la 
utilització dels inventaris i el software de gestió. El projecte també defineix les necessitats de 
coordinació amb els agents implicats diferenciant tasques i funcions entre agents i segons la 
fase del projecte que es tracti. La utilització del software de gestió permet una comunicació 
directa entre l'empresa d'obres i la direcció facultativa mitjançant la incorporació del sistema 
d'avisos. 
 
Puntuació: 10 punts 
 
BETA CONKRET S.A. 
 
Des d’un punt de vista metodològic, la metodologia proposada des de la recepció de 
l'encàrrec d'obra fins a la notificació de la finalització de l’arranjament no pot prendre’s en 
consideració donat que reprodueix, amb errades i de forma esquemàtica, el que estableixen 
els plecs i no aporta cap millora substancial. 
 

Excepte la posada a disposició del programa dels magatzems que l'empresa afirma disposar 
en tot el territori català, i l'establiment de convenis amb les empreses proveïdores per 
garantir l'estoc de materials, la proposta no fa cap menció a la planificació i disposició de 
materials per a la realització de les obres. 
 

La proposta incorpora únicament com a mecanisme de coordinació la comunicació a la 
direcció facultativa de l'estat de situació de les obres i la notificació de la seva finalització, 
ambdós aspectes contemplats en els plecs i, per tant, no subjectes a valoració. La proposta 
no descriu cap altre mecanisme de coordinació ni de control de la programació i seguiment 
de les visites. 
 

Puntuació: 1 punt 
 

PROJECTE AISÉN S.L. 
 

La metodologia a emprar des de la recepció de l'encàrrec d'obra fins a la notificació de la 
finalització de l’arranjament reprodueix, amb errades i de forma esquemàtica, el que 
estableixen els plecs. Les responsabilitats i funcions assignats a cada agent no segueixen 
les pautes establertes en els plecs i no aporten valor afegit al programa. 
 

Respecte a la planificació i disposició de materials, la programació i el seguiment de les 
visites als domicilis, i la coordinació amb la direcció facultativa i els serveis socials 
municipals, la proposta omet qualsevol referència. 
 

Puntuació: 0 punts 
Criteri 2.- Circuit de gestió i resolució d’incidències.................................fins a 10 punts 
 
Proposta de: 
 
UTE CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE REHABILITACIÓ, S.L. I TÉCNICAS DE 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L. 
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En relació als procediments de gestió de l’atenció i resolució d'incidències, la proposta 
millora els temps de resposta i resolució de les incidències plantejats en els plecs: 16 hores 
les greus, 2 dies les moderades i 4 dies les lleus. A banda dels mitjans posats a disposició 
per l'empresa d'obres, es descriu detalladament la metodologia a seguir un cop la incidència 
ha estat comunicada i rebuda.  
 
El projecte incorpora tot un ventall de mitjans adreçats a la gestió i resolució de les 
incidències com línia telefònica exclusiva 24h els 365 dies de l'any per a la recepció 
d'incidències, equip d'operaris exclusiu per a la resolució de les incidències, vehicle exclusiu 
per a la resolució de les incidències, accés 24h al magatzem de material i eines per a la 
resolució de les incidències, i persona de contacte de l'empresa responsable de la resolució 
de les incidències. Això garanteix la reacció immediata davant de qualsevol eventualitat 
aportant valor a la proposta.  
 
Així mateix, es garanteix un flux de comunicació constant entre totes les parts participants 
en el programa. Tot i que es considera una millora, no es detallen les funcions dels agents 
implicats.  
 
Puntuació: 8 punts 
 
FUENTES Y ARIZA,S.A. 
 
El procediment de gestió de les incidències proposat no aporta valor afegit al programa 
donat que reprodueix esquemàticament el que estipulen els plecs. 
 
La proposta fa una extensa descripció dels recursos humans destinats al programa, malgrat 
que no detallen els mitjans tècnics necessaris per fer front i resoldre les incidències. Es 
valora positivament l’esment a l'existència d'un encarregat i equips de guàrdia per fer front a 
les incidències considerades greus. 
 
El circuït plantejat per a gestió i resolució de les incidències té en compte a la direcció 
facultativa en les funcions que li pertoquen, però no a la resta d’agents. Tampoc no 
s'especifiquen els instruments de registre i comunicació de les incidències, aspecte 
imprescindible donada la tipologia de la intervenció i al col·lectiu a qui s’adreça. 
 
Puntuació: 2 punts 
 
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ S.A. 
 
Es valora positivament que la metodologia descrita en el projecte incorpori un circuït per a la 
resolució de les incidències que té en compte la ISO 9001 i que permet el seu seguiment i 
resolució així com tots els passos a donar i els perfils professionals implicats en la seva 
gestió i resolució.  
 
La proposta incorpora la posada a disposició del programa del magatzem de l'empresa amb 
l'estoc del material necessari que, no obstant, no s'especifica. Així mateix, també inclou la 
disposició d'assessorament tècnic 24h i 365 dies/any de col·laboradors especialitzats en 
diferents rams. Malgrat ser valorat positivament, no s’especifiquen ni les especialitats, ni 
tampoc les seves funcions. 
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Quant al circuit de registre i comunicació de les incidències, es valora que la proposta 
incorpori mecanismes de comunicació externa i interna com el correu electrònic, el telèfon 
fix i el mòbil. Així mateix, es fa menció a un full de registre de la incidència com a 
mecanisme de comunicació interna que, tanmateix, no es fa constar. Tampoc es fa menció 
a quin tipus d'informació cal bescanviar amb els diferents agents participants en el 
programa. 
 
Puntuació: 5 punts 
 
CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L. 
 
El procediment de gestió de les incidències proposat no aporta cap millora substancial al 
programa donat que reprodueix esquemàticament el que estipulen els plecs. 
 
Quant a la dotació de mitjans tècnics destinats a la resolució de les incidències, i excepte la 
descripció genèrica de la divisió operativa de l'empresa a Catalunya en dues zones, la qual 
no aporta cap valor, la proposta omet qualsevol referència. 
 
La proposta tampoc fa cap referència al circuït de comunicació amb la direcció facultativa, la 
Diputació de Barcelona i els serveis socials municipals. 
 
Puntuació: 0 punts 
 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU 
 
La proposta presentada escurça i millora els terminis de resolució de les incidències 
moderades i lleus, deixant-les, respectivament, en 3 i 5 dies naturals. Així mateix, i quant al 
procediment, detalla tots i cadascun dels passos que cal donar des de la notificació de la 
incidència fins a la seva resolució i tancament. 
 
En referència a la dotació de mitjans tècnics per a la resolució d’incidències, la proposta 
posa a disposició del programa un servei telefònic de reclamacions que cobrirà els 365 dies 
de l'any les 24 hores del dia. Així mateix, també es valora positivament que la proposta 
detalli els recursos humans i perfils posats a disposició per a l'atenció i resolució de les 
incidències. De tota manera, no es detalla la disponibilitat ni la planificació de la dotació de 
mitjans materials per a la resolució de les incidències. 
 
Per al registre i la comunicació de les incidències als agents participants en el programa, 
disposen d'un formulari de registre i incorporen la figura d'interlocutor únic amb la direcció 
facultativa i la Diputació de Barcelona per tal de mantenir-les informades de les actuacions 
realitzades mitjançant els justificants de les reparacions realitzades signades per l'usuari o 
veïns afectats per la incidència. Presten una atenció i cura especial a les molèsties 
provocades per les incidències  als usuaris i als veïns, la qual cosa es valora positivament. 
 
Puntuació: 7 punts 
 
FUNDACIÓ ENGRUNES 
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La resolució de les incidències es planteja amb la participació, únicament, de l'usuari i 
l'empresa d'obres sense tenir en compte a la resta d’agents implicats. D'altra banda, es 
presenta una fitxa com a principal instrument de gestió de les incidències que no recull 
informació rellevant. En general, la descripció de la metodologia de gestió de les incidències 
descrita en el projecte no s'ajusta a la tipologia de problemes als quals s'ha de fer front i, per 
tant, no pot prendre’s en consideració.  
 
El projecte tampoc inclou la dotació de mitjans tècnics necessaris per fer front a la gestió i 
resolució de les incidències. 
 
En relació al circuït de comunicació de les incidències als agents implicats, es descriu un 
circuit de registre que només té en compte les funcions i els recursos emprats per l'empresa 
d'obres, sense tenir en compte les funcions de la resta d'agents. La comunicació de les 
incidències es limita a la que s'estableixi entre l'empresa d'obres i el propietari o llogater. Se 
cita també, com a possible interlocutor, la comunitat de veïns en cas que l'arranjament 
s'efectuï fora de les llars, aspecte que queda totalment fora de l'abast de l’objecte del 
programa.  
 
Puntuació: 0 punts 
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A. 
 
La proposta presentada escurça i millora els terminis de resolució de les incidències 
moderades i lleus, deixant-les, respectivament, en 3 i 5 dies naturals. Així mateix, detalla 
tots i cadascun dels passos que cal donar des de la notificació de la incidència fins a la seva 
resolució i notificació.  
 
La proposta contempla la posada a disposició del programa d'un servei telefònic de 
reclamacions que cobrirà els 365 dies de l'any les 24 hores del dia. El projecte també detalla 
els recursos humans i perfils posats a disposició de l'atenció i resolució de les incidències.  
 
No obstant això, no es menciona en cap moment la disponibilitat ni la planificació de la 
dotació de recursos materials de reposició per a l’atenció i la resolució de les incidències. 
També omet qualsevol referència al circuit de registre i comunicació d'incidències, així com 
a les funcions de la resta d'agents participants en el programa, requisits imprescindibles 
donada la tipologia d’intervenció.  
 
Puntuació: 2 punts 
 
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 
 
En relació a la gestió per atendre i resoldre les incidències, la proposta de procediment es 
limita a reproduir el que estableixen els plecs sense descriure la dotació dels mitjans tècnics 
necessaris per a la resolució d'incidències, per la qual cosa no es pot prendre en 
consideració. 
 
El circuit de registre i comunicació de les incidències descrit a la proposta tampoc aporta 
valor afegit al programa. 
 
Puntuació: 0 punts 
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1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA S.L. 
 
La proposta descriu detalladament la metodologia de gestió per atendre i resoldre les 
incidències seguint acuradament l’esquema establert en els plecs. Com a millora per al 
programa, la metodologia incorpora tota una sèrie d'instruments de gestió i control destinats 
a resoldre les incidències respectant i millorant els requeriments descrits en els plecs. 
 
El projecte incorpora i detalla l'existència d'un servei de guàrdies i emergències de cobertura 
24 hores al dia els 365 dies de l'any. Es descriuen els tipus de serveis a oferir en funció de 
la tipologia d'incidència, el canal de comunicació utilitzat per trametre-la, les diferents 
eventualitats que puguin sorgir, etc. El software de gestió GMAO permet mantenir en 
contacte directe l'empresa d'obres amb la direcció facultativa per a qualsevol contingència 
que pugui aparèixer. Detalla també la dotació de recursos humans necessaris (nombre, 
perfils i funcions) per a la realització de les intervencions i per a la resolució de les 
incidències. Així mateix, també descriu els mitjans i la logística posats a disposició del 
programa. 
 
En relació al registre i a la comunicació de les incidències, també es considera una millora la 
descripció del circuit intern per a la seva gestió. La comunicació amb la direcció facultativa 
es realitzarà mitjançant la utilització del software de gestió i la presentació d'informes 
setmanals i mensuals amb la descripció de les intervencions realitzades. Tanmateix, es 
troba a faltar una descripció més detallada de les utilitats i funcionalitats del software de 
gestió. 
 
Puntuació: 8 punts 
 
ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. 
 
La proposta descriu detalladament la metodologia de gestió per atendre i resoldre les 
incidències seguint, acuradament, l’esquema establert en els plecs. Com a millora per al 
programa, la metodologia incorpora tota una sèrie d'instruments de gestió i control destinats 
a resoldre les incidències respectant i millorant els requeriments descrits en els plecs. 
 
El projecte incorpora i detalla l'existència d'un servei de guàrdies i emergències de cobertura 
24 hores al dia els 365 dies de l'any. Es descriuen els tipus de serveis a oferir en funció de 
la tipologia d'incidència, el canal de comunicació utilitzat per trametre-la, les diferents 
eventualitats que puguin sorgir, etc. El software de gestió GMAO permet mantenir en 
contacte directe l'empresa d'obres amb la direcció facultativa per a qualsevol contingència 
que pugui aparèixer. Detalla també la dotació de recursos humans necessaris (nombre, 
perfils i funcions) per a la realització de les intervencions i per a la resolució de les 
incidències. Així mateix, també descriu els mitjans i la logística posats a disposició del 
programa. 
 
En relació al registre i a la comunicació de les incidències, també es considera una millora la 
descripció del circuit intern per a la seva gestió. La comunicació amb la direcció facultativa 
es realitzarà mitjançant la utilització del software de gestió i la presentació d'informes 
setmanals i mensuals amb la descripció de les intervencions realitzades. Tanmateix, es 
troba a faltar una descripció més detallada de les utilitats i funcionalitats del software de 
gestió. 
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Puntuació: 8 punts 
 
BETA CONKRET, S.A. 
 
En relació a la gestió de l’atenció i resolució d’incidències, la proposta es limita a reproduir el 
que estableixen els plecs sense fer aportacions que dotin de valor afegit al projecte. 
 

Quant a la dotació de mitjans tècnics i circuït de comunicació als diferents agents, la 
proposta tampoc aporta cap millora per al programa. 
 

Puntuació: 0 punts 
PROJECTE AISÉN, S.L. 
 
En relació a la gestió de l’atenció i resolució d’incidències, la proposta es limita a reproduir el 
que estableixen els plecs sense fer aportacions que dotin de valor afegit al projecte. 
 
Quant a la dotació de mitjans tècnics i circuït de comunicació als diferents agents, la 
proposta tampoc aporta cap millora per al programa. 
 
Puntuació: 0 punts 
 
Resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor: 
 
 Criteri 1 Criteri 2  

 

 
 

EMPRESES 

Protocol 
d'actuació en 
la gestió de 
l'execució 
d'obres 

Circuit de 
gestió i 
resolució 
d’incidències 

 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

UTE: CONTRACTA, OBRES I 
TECNOLOGIA DE REHABILITACIÓ, SL 
i TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, SL 

 
 
6 

 
 
8 

 
 
14 

FUENTES Y ARIZA, S.A 0 2 2 

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA 2 5 7 

CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L. 0 0 0 

CONSTRUCCIONES CALER, SAU 5 7 12 

FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES   5 0 5 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, SA 

 
8 

 
2 

 
10 

CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL, S.A. 

 
1 

 
0 

 
1 

1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, 
S.L. 

10 8 18 

ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. 10 8 18 

BETA CONKRET, S.A. 1 0 1 

PROJECTE AISÉN, SL   0 0 0 
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(...)” 
 

5. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en la mateixa sessió de data 22 
de juny de 2016, va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 corresponent a l’oferta 
econòmica i a la resta de criteris avaluables de forma automàtica de les empreses 
presentades i admeses, calculant la puntuació obtinguda per les empreses d’acord 
amb els criteris d’adjudicació aprovats en la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (en endavant PCAP) que regeixen la contractació. Les 
ofertes de les empreses són les següents: 
 
- La UTE: CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓ, SL i  
TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL, presenta la següent oferta 
econòmica pels lots 3 i 6: 
 
LOT 3 
 
Percentatge de baixa 7,75% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 

 
LOT 6 
 

Percentatge de baixa 7,75% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 

 
- L’empresa FUENTES Y ARIZA, SA, presenta la següent oferta econòmica pels lots 4 i 
5: 
 
LOT 4 
 

Percentatge de baixa 33% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 1 treballador. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 80 % 

 
LOT 5 
 

Percentatge de baixa 32% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 1 treballador. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 80 % 

 
- L’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, presenta la següent oferta econòmica 
pel lot 4: 
 
LOT 4 
 

Percentatge de baixa 29,77% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials (criteri 4): 1+1 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 70 % 

 
- L’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, presenta la següent oferta econòmica pels 
lots 2 i 4: 
 
LOT 2 
 

Percentatge de baixa 33,10% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 85% 

 
LOT 4 
 

Percentatge de baixa 33,10% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 85 % 

 
- L’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, presenta la següent oferta econòmica 
pels lots 2 i 6: 
 
LOT 2 
 

Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 

 
LOT 6 
 
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 
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- La FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES, presenta la següent oferta econòmica pels lots 
1 i 3: 
 
LOT 1 
 
Percentatge de baixa 22% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 5 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 55 % 

 
LOT 3 
 
Percentatge de baixa 22% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 5 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 55 % 

 
- L’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, presenta la següent oferta 
econòmica pels lots 1 i 6: 
 
LOT 1 
 
Percentatge de baixa 29,60% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71 % 

 
LOT 6 
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Percentatge de baixa 28,60% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71 % 

 
- L’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA, presenta la següent oferta 
econòmica pels lots 1 i 2: 
 
LOT 1 
 
Percentatge de baixa 11.50% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT (*) 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 70 % 
 

(*) S’observa que l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA aporta un 
import total de 1.064.340,50 € IVA exclòs, es procedeix a convertir-lo en un 
percentatge, el resultat del qual es del 11,50%. 
 
LOT 2 
 
Percentatge de baixa 11,50% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT(*) 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 70 % 

 
(*) S’observa que l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA aporta un 
import total de 892.752,89 € IVA exclòs, es procedeix a convertir-lo en un percentatge, 
el resultat del qual es del 11,50%. 
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- L’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, presenta la següent oferta 
econòmica pels lots 3 i 5: 
 
LOT 3 
 
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 3 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75 % 

 
LOT 5 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75 % 

 
- L’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, presenta la següent oferta econòmica 
pels lots 2 i 4: 
 
LOT 2 
 
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 3 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 

 
LOT 4 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 

 
- L’empresa BETA CONKRET, SA, presenta la següent oferta econòmica pels lots 1 i 2: 
 
LOT 1 

 
Percentatge de baixa 25,49% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 

amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 
 
LOT 2 

 
Percentatge de baixa 25,49% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 

que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 

amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 

 
- L’empresa PROJECTE AISÉN, SL, presenta la següent oferta econòmica pel lot 4: 
 
LOT 4 
 
Percentatge de baixa 15,50% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials (criteri 4): 1 treballador. 

 
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 

amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 60% 
 

Per calcular la puntuació obtinguda per les empreses en aquests criteris la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència va tenir en compte els criteris aprovats en el 
PCAP, que es reprodueixen a continuació: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (80%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 3) 
 
Criteri 3: Preu de licitació: ..................................................................... fins a 60 punts 
 
S’atorgaran 0 punts quan el percentatge de baixa sigui 0%, la màxima puntuació al 
percentatge de baixa més elevat i la resta d’ofertes es puntuaran en funció de les 
baixes i de manera proporcional. 
 
Criteri 4: Millora de la plantilla destinada a l’execució del contracte que afavoreixi la 
inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió 
social........................................................................................................ fins a 10 punts 
 
Amb la finalitat de millorar la qualitat de les prestacions objecte del contracte, aquest 
criteri respon a 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 
sociolaboral i amb risc d’exclusió social en els encàrrecs externs de gestió. 
 
En el marc d’aquest contracte, es considerarà que les persones contractades 
pertanyen a aquests 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/bonifica
ciones_reducciones.pdf 
  

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
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En aquest criteri s’atorgaran 10 punts si l’empresa licitadora ja té en plantilla, o es 
compromet a tenir a partir del sisè mes a comptar des de l’inici del contracte i durant 
tota la seva vigència: 
 

 Per als lots 1, 2, 3 i 6: dos o més persones -per sobre del mínim fixat a la cl. 
2.2) PCAP- destinades a l’execució de l’objecte del contracte i que pertanyin a 
col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral i risc d’exclusió 
social. 
 

 Per als lots 4 i 5: una o més persones -per sobre del mínim fixat en la cl. 2.2) 
PCAP- destinades a l’execució de l’objecte del contracte i que pertanyin a 
col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral i risc d’exclusió 
social. 
 

En cas que no s’arribi a aquest nombre,  s’atorgaran 0 punts en aquest criteri. 
 
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.   
 
Criteri 5: Plantilles que afavoreixin l’estabilitat en l’ocupació:................... fins a 10 punts 
 
Amb la finalitat de millorar la qualitat de les prestacions objecte del contracte, amb 
aquest criteri es pretén contribuir a millorar la qualitat de l’ocupació, en contra de la 
precarietat laboral, afavorint aquelles plantilles més estables. 
 
Es valorarà el percentatge de contractes laborals indefinits de treballadors que 
l’empresa comprometi dedicar durant tota la vigència del contracte a l’execució d’obres 
d’arranjaments, atorgant 10 punts si més del 70% dels contractes de treball dels 
treballadors destinats al programa són indefinits, 5 punts si ho són entre el 50 i el 69%, 
i 0 punts si el percentatge és inferior al 50%. Aquest percentatge es calcularà en 
relació al total de treballadors destinats al programa d’arranjaments, no al total de la 
plantilla de l’empresa. 
 
La puntuació obtinguda per les empreses en els criteris d’adjudicació aprovats en la 
clàusula 1.11) del PCAP va ser la següent: 
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Lot 1:  

 
Criteri 3   Criteri 4   Criteri 5         

  100 60 10           

EMPRESES 

PERCENTATGE PLANTILLA 
 

PERCENTATGE 
TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PUNTS C.INDEFINIT PUNTS CRITERIS 
JUDICI 
DE  FINAL   

    SOCIOLABORAL     AUTO. VALOR     

CONSTRUCCIONES  
Y SER.FAUS SA 29,60% 60,00 4 10 71 10 80,00 10 90,00 1 

BETA  CONKRET 
 SA 25,49% 51,67 4 10 71 10 71,67 1 72,67 2 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ENGRUNES 22,00% 44,59 5 10 55 5 59,59 5 64,59 3 

CONSTRUCCIONES  
BOSCH PASCUAL SA 11,50% 23,31 4 10 70 10 43,31 1 44,31 4 

 
Lot 2: 

 
Criteri 3   Criteri 4   Criteri 5         

  100 60 10           

EMPRESES 
PERCENTATGE PLANTILLA PERCENTATGE 

TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PUNTS C.INDEFINIT PUNTS CRITERIS  
JUDICI 
DE  FINAL   

   SOCIOLABORAL    AUTO. VALOR   

CONSTRUCCIONES 
CALER SAU 37,00% 60,00 4 10 71 10 80,00 12 92,00 1 
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ELECTROMECÀNICA 
SOLER SL 32,05% 51,97 3 10 75 10 71,97 18 89,97 2 

CONSTRUCCIONS 
FERRE SL 33,10% 53,68 4 10 85 10 73,68 0 73,68 3 

BETA CONKRET 
 SA 25,49% 41,34 4 10 71 10 61,34 1 62,34 4 

CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL, SA 11,50% 18,65 4 10 70 10 38,65 1 39,65 5 

 
Lot 3: 

 
Criteri 3   Criteri 4 Criteri 5           

  100 60 10           

EMPRESES 

PERCENTATGE PLANTILLA PERCENTATGE 
 

TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PUNTS C.INDEFINIT PUNTS CRITERIS  
JUDICI 
DE  FINAL   

    SOCIOLABORAL     AUTO. VALOR     

1953 GRUP SOLER 
CONSTRUCTORA 
SL 32,05% 60,00 3 10 75 10 80,00 18 98,00 1 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
ENGRUNES 22,00% 41,19 5 10 55 5 56,19 5 61,19 2 

UTE CONTRACTA I 
TECNICAS DE 
REHAB.Y CONS.SL 7,75% 14,51 4 10 75 10 34,51 14 48,51 3 
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Lot 4: 

 
Lot 5: 

 
Criteri 3   Criteri 4   Criteri 5           

  100 60 10           

EMPRESES 
PERCENTATGE PLANTILLA 

 
PERCENTATGE 

TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PUNTS C.INDEFINIT PUNTS CRITERIS  JUDICI DE  FINAL   

    SOCIOLABORAL       AUTO. VALOR     

 
Criteri 3   Criteri 4 Criteri 5           

  100 60 10           

EMPRESES 

PERCENTATGE PLANTILLA PERCENTATGE 
TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PPUNTS C.INDEFINIT PUNTS CRITERIS  
JUDICI 
DE  FINAL   

    SOCIOLABORAL     AUTO. VALOR     

ELECTROMECÀNICA 
SOLER SL 28,05% 50,85 2 10 75 10 70,85 18 88,85 1 

CONSTRUCCIONS 
F. MUNNÉ SA 29,77% 53,96 2 10 70 10 73,96 7 80,96 2 

CONSTRUCCIONS 
FERRE SL 33,10% 60,00 2 10 85 10 80,00 0 80,00 3 

FUENTES I  
ARIZA SA 33,00% 59,82 1 0 80 10 69,82 2 71,82 4 

PROJECTE 
AISÉN SL 15,50% 28,10 1 0 60 5 33,10 0 33,10 5 
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1953 GRUP SOLER 
CONSTRUCTORA SL 28,05% 52,59 2 10 75 10 72,59 18 90,59 1 

FUENTES I  
ARIZA SA 32,00% 60,00 1 0 80 10 70,00 2 72,00 2 

 
Lot 6: 

 
 

 

 
Criteri 3   Criteri 4   Criteri 5           

 
100 60 10           

EMPRESES 
PERCENTATGE PLANTILLA 

 
PERCENTATGE 

 

TOTAL 
PUNTS. PUNTS PUNTUACIÓ ORDRE 

DE BAIXA PUNTS INSERCIÓ PUNTS C.INDEFINIT  PUNTS CRITERIS JUDICI DE  FINAL   

    SOCIOLABORAL     AUTO. VALOR     

CONSTRUCCIONES  
CALER SAU 37,00% 60,00 4 10 71 10 80,00 12 92,00 1 

CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS FAUS SA 28,60% 46,38 4 10 71 10 66,38 10 76,38 2 

UTE CONTRACTA 
 I TECNICAS DE 
REHAB. Y CONS.SL 7,75% 12,57 4 10 75 10 32,57 14 46,57 3 
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6. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en aquesta mateixa sessió de 
data 22 de juny de 2016, va proposar l’adjudicació relativa a l’Execució de les obres 
de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació a les següents empreses, d’acord amb les seves 
ofertes, pels preus i lots següents: 
 
- LOT 1: l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, amb NIF núm. 
XXX. 
 
Lot 1 
 
Percentatge de baixa 29,60% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71 % 

 
- LOTS 2 i 6: l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF núm. XXX.  
 
Lot 2 
 
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 

 
Lot 6 
 
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 

 
- LOTS 3 i 5: l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.  
XXX.  
 
Lot 3 
 
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 3 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75 % 

 
Lot 5 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75 % 
 

LOT 4: l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm. XXX. 
 
Lot 4 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 
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7. Cal procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries aprovades 
inicialment en la present contractació corresponents a la Diputació de Barcelona, per 
adequar-les als imports de les ofertes econòmiques de les empreses proposades com 
adjudicatàries, segons les previsions contingudes a la clàusula 1.4) del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb el desglossament següent: 
 
 

 

2016 2017 2018 
TOTAL 

CONTRACTE 

LOT 1        204.892,16 €         409.784,32 €         204.892,16 €         819.568,64 €  

LOT 2        153.795,60 €         307.591,20 €         153.795,60 €         615.182,40 €  

LOT 3        178.124,13 €         356.248,26 €         178.124,13 €         712.496,52 €  

LOT 4          92.714,77 €         185.429,54 €          92.714,77 €         370.859,08 €  

LOT 5          68.496,40 €         136.992,80 €          68.496,40 €         273.985,60 €  

LOT 6        190.209,60 €         380.419,20 €         190.209,60 €         760.838,40 €  

 
       888.232,66 €      1.776.465,32 €         888.232,66 €      3.552.930,64 €  

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos esmentats.  
 
Fonaments jurídics 
 
1. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència. 

 
2. D’acord amb l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent en aquest cas és la 
Junta de Govern, per delegació del Ple de la Corporació.  
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR exclosa l’UTE: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU i FUNDACIÓ 
APIP-ACAM, per no haver esmenat el certificat d’inscripció en el REA de la Fundació 
Apip-Acam, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència de data 1 de juny de 2016. 
 
Segon.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència reunida en sessió de data 22 de juny de 2016, la contractació 
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harmonitzada relativa a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació a 
les següents empreses, d’acord amb les seves ofertes, pels preus i lots següents: 
 
- LOT 1: l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, amb NIF núm. 
XXX. 
 
Lot 1. Arranjaments de la comarca del Barcelonès. 
 
Percentatge de baixa 29,60% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71 % 

 
- LOTS 2 i 6: l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF núm. XXX.  
 
Lot 2.- Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 4 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 71% 

 
Lot 6.- Arranjaments de les comarques del Vallès Oriental i Maresme. 
 
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors. 
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit (criteri 5): 71% 

 
- LOTS 3 i 5: l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. 
XXX.  
 
Lot 3.- Arranjaments de la comarca del Vallès Occidental. 
 
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 
 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials (criteri 4): 3 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit (criteri 5): 75 % 

 
Lot 5.- Arranjaments de les comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès. 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75 % 
 

LOT 4: l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm. XXX. 
 
Lot 4.- Arranjaments de les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i el Garraf. 
 
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del 
PPT 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla 
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius 
amb dificultats especials  (criteri 4): 2 treballadors. 

 

 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors 
amb contracte laboral indefinit  (criteri 5): 75% 
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Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 3.552.930,64 € (IVA inclòs), derivada 
d’aquesta contractació corresponent a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
següent desglossament i REAJUSTAR comptablement les imputacions 
pressupostàries aprovades anteriorment, per adequar-les als imports de les ofertes 
econòmiques de les empreses proposades com adjudicatàries, d’acord amb les 
previsions contingudes a la clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats:  
 

 

2016 2017 2018 
TOTAL 

CONTRACTE 

Aplicació 
pressupostària 

G/60103/23101/22751 G/60103/231/227 G/60103/231/227  

LOT 1        204.892,16 €         409.784,32 €         204.892,16 €         819.568,64 €  

LOT 2        153.795,60 €         307.591,20 €         153.795,60 €         615.182,40 €  

LOT 3        178.124,13 €         356.248,26 €         178.124,13 €         712.496,52 €  

LOT 4          92.714,77 €         185.429,54 €          92.714,77 €         370.859,08 €  

LOT 5          68.496,40 €         136.992,80 €          68.496,40 €         273.985,60 €  

LOT 6        190.209,60 €         380.419,20 €         190.209,60 €         760.838,40 €  

 
       888.232,66 €      1.776.465,32 €         888.232,66 €      3.552.930,64 €  

 
Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència reunida en sessió de data 22 de juny de 2016, d’acord amb el detall 
següent:  
 
- Pel lot núm.1 resta en segon lloc l’empresa BETA CONKRET, SA, en tercer lloc la 
FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES, en quart i últim lloc l’empresa 
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA. 
 
- Pel lot núm. 2 resta en segon lloc l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, en 
tercer lloc l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, en quart lloc l’empresa BETA 
CONKRET, SA, en cinquè i últim lloc l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH 
PASCUAL, SA. 
 
- Pel lot núm. 3 resta en segon lloc la FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES, en tercer i 
últim lloc la UTE: CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓ, SL 
i TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL. 
 
- Pel lot núm. 4 resta en segon lloc l’empresa CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA, en 
tercer lloc CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, en quart lloc l’empresa FUENTES Y 
ARIZA, SA, en cinquè i últim lloc PROJECTE AISÉN, SL. 
 
- Pel lot núm. 5 resta en segon i últim lloc l’empresa FUENTES Y ARIZA, SA. 
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- Pel lot núm. 6 resta en segon lloc l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, SA, en tercer i últim lloc la UTE: CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGÍA DE LA 
REHABILITACIÓ, SL i TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL. 
 
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de la 
present resolució.  
 
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí 
Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació de l’execució de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació 
i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial”, mitjançant procediment obert, amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, a favor de l’empresa VIAS I 
CONSTRUCCIONES; S.A., per un import total de 4.899.149,69 €, IVA inclòs.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“I. Aprovació del projecte d’obres 
 
Per decret del president de la Diputació de Barcelona, en funcions, de data 26 de maig 
de 2015, es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), amb un pressupost de 6.181.301,39 € (IVA exclòs), que més el 21% 
d’IVA per import d’1.298.073,29 €, resulta per un pressupost total de 7.479.374,68 € 
(IVA inclòs), i que conté, entre altres documents, l’Estudi de seguretat i salut, el qual va 
quedar definitivament aprovat en no haver cap reclamació o al·legació durant el 
període d’exposició pública.  
 

II. Aprovació de l’expedient de contractació 
 
En sessió ordinària de data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres esmentades, subjecte a regulació 
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harmonitzada, i la seva tramitació mitjançant procediment obert amb una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, amb el pressupost màxim de licitació abans indicat. 
 
En el mateix dictamen la Junta de Govern va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació i la posterior execució 
de les obres.  
 

III. Anuncis de licitació 
 
D’acord amb el que disposa l’article 142 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP), es va efectuar la publicitat d’aquesta licitació en el DOUE núm. S3 de data 
6 de gener de 2016, en el BOPB de data 14 de gener de 2016, en el BOE núm. 14 de 
data 16 de gener de 2016, així com en el perfil de contractant d’aquesta Corporació i 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
ambdós en data 7 de gener de 2016. 
 

IV. Meses de Contractació 
 

En data 2 de març de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va 
procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de les 
següents empreses: 

1. UTE FCC CONSTRUCCION SA. - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES SAU. 

2. UTE CONSTRUCTORA D’ARO SA - GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL.  

3. UTE COPCISA S.A. - ELECNOR SA. 
4. CORSAN – CORVIAM CONSTRUCCION SA. 
5. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL. - CERTIS OBRES I SERVEIS 

SAU.  
6. UTE DRAGADOS SA. – ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA. 
7. UTE CONSTRUCTORA CALAF SAU - COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA.  
8. F. CLOSA ALEGRET SA. 
9. UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS SL. - CONSTRUCCIONES CALER SAU. 
10. SACYR CONSTRUCCION SA. 
11. CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA SA. 
12. TEYCO SL 
13. ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA. 
14. VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. 
15. UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA. - CONSTRUCCIONES 

BOSCH PASCUAL SA. 
16. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA. - ROMA INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS SAU. 
17. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA.  
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18. UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL. -  ELECTROMECÁNICA SOLER 
SL. 

19. UTE REHAC, SA. - ROMERO GAMERO SAU - SURIS SL. 
20. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL. - SOGESA INSTALACIONES 

INTEGRALES SAU.  
21. CONSTRUCCIONES RUBAU SA. 
22. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL. - COMSA 

SAU. 
23. FERROVIAL AGROMAN SA. 
24. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
25. URCOTEX INMOBILIARIA SL. 
26. UTE CIVIL STONE SL. -  IMESAPI SA. 
27. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA. 
28. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL. – AERONAVAL DE 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  SA. 
29. UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU - SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA. 
30. BIGAS GRUP SLU. 
31. UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL - 

ELECTRICIDAD FERYSAN SA. 
 
Analitzada la documentació administrativa aportada per totes les empreses 
concurrents, en data 2 de març de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència va proposar l’acceptació de totes les empreses presentades. 
 
En sessió de data 9 de març de 2016, la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris que depenen 
d’un judici de valor de les empreses admeses a la licitació.  
 
En sessió de data 18 de maig de 2016, la Mesa de Contractació esmentada va 
acceptar per unanimitat l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor, emès en data 4 de maig de 2016, pel cap del Servei de 
Projectes i Obres, la part del qual interessa es transcriu a continuació: 
 

“[...] 
 
Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i 
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els 
següents: 
 
Criteris d’adjudicació 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

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

- Memòria tècnica descriptiva fins a 20 punts. 
 
Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del 
procés constructiu, la justificació de la metodologia indicada per a l’execució dels treballs, la 
seva coherència, el bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà 
executada l’obra, la coherència de la planificació de l’obra amb els equips materials i 
humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria que justifiquin el 
termini d’execució. Es valorarà també la minimització de les afectacions a tercers dintre del 
Recinte, tant la dels propis usuaris que hi treballen com les possibles afectacions a la via 
pública.  
 

- Millores mediambientals fins a 5 punts 
 
Es valorarà la utilització de materials amb ecoetiqueta o certificació ecològica que acreditin 
un menor impacte mediambiental al llarg de la seva vida útil; la utilització de materials 
reciclats, reutilitzables o de baix contingut o sense substàncies tòxiques; i la utilització de 
materials de llarga vida útil de manera que el seu procés de substitució sigui més llarg o 
comporti un estalvi energètic. 
 

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

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

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

- Preu ofertat fins a 60 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a 
l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera 
proporcional. 
 

- Ampliació del termini de garantia (màxim un any) fins a 10 punts 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de 2 anys establert en el plec de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb el següent barem: 
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S’assignaran 0 punts a les ofertes que no ampliïn el termini de garantia i la màxima 
puntuació a l’oferta que ampliï el termini de garantia en un any més, puntuant-se la resta 
d’ofertes en funció de l’ampliació del termini de garantia ofertada i de manera proporcional. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 
TRLCSP. 

 
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte 
aquests criteris és la següent: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (30%) 
 
1.- Memòria tècnica descriptiva     fins a 20 punts  

 
2.- Criteris mediambientals     fins a 5 punts 

 
3.- Millores a la conservació i manteniment   fins a 5 punts 
 
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte 
aquests criteris és la següent: 
 
1 UTE: FCC CONSTRUCCIÓN S.A. – FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 
ENERGÈTIQUES, S.A.U. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat on no es contempla detalladament el procés de 
muntatge de la bastida en el cos central i no es preveuen totes les feines a realitzar en 
aquestes diferents fases.  
 
La proposta no planteja clarament la coordinació de feines d’obra civil a la sala de 
climatitzadors amb l’arribada dels equips a obra. 
No es descriuen suficientment els mitjans auxiliars i medis d’elevació en els processos més 
rellevants de l’obra en el cos central i coberta.  
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta i una planificació coherent; tot i 
això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més importants de 
l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................13 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen llista de productes existents a obra susceptibles de tenir un proveïdor que utilitza 
materials reciclats en el seu procés de fabricació. 
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Llisten productes amb marca i model a emprar a l’obra amb ecoetiqueta de la Generalitat i 
de la U.E. 
 
Proposen llista de productes genèrics reutilitzables que es preveu generar en l’obra. 
Proposta genèrica (sense certificacions i fitxa de característiques) de materials de baix 
contingut de substàncies nocives i materials de llarga vida útil . 
 
Es valoren positivament les propostes a l’estalvi energètic amb la incorporació de filtres de 
polarització activa en les unitats de climatització  i la substitució del recuperador de plaques 
de les unitats de climatització per un sistema free-cooling i recuperador rotatiu entàlpic. 
 
Es valora positivament la proposta a la fí d’incrementar la vida útil de les lluminàries 
d’emergència, la substitució de lluminàries d’emergència de projecte per unes d’equivalents 
tipus LED. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................   3,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament les següents propostes: 
 
-Disposar d’un equip propi d’elevació tipus Genie. 
-La implementació d’instal·lacions extres per al manteniment a la nova sala tècnica de 
coberta amb punts de llum, aigua i un compressor de neteja. 
-Desmontabilitat de l’estructura de coberta amb sistema anti-aus, per tal de fer substituïbles 
més fàcilment les refredadores. 
-Accés a la passera de manteniment nivell cúpula amb una finestra d’accés per un dels 
vitralls existents. 
 
No es valoren propostes com ara: 
 
-Accés a la pinta. No cal donar accés al ICB i DMX (1 al 7) ja que es tracta d’elements 
passius. En qualsevol cas, si fos necessari (situació molt difícil) hi hauria la Genie per 
accedir-hi. 
-Registrabilitat de les instal·lacions d’audiovisuals i escenotècnies de planta altell (II03). Son 
accessibles des de la passera inferior. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................  3 punts. 
 
La seva puntuació total és de................................................................................19,5 punts. 
2 UTE: CONSTRUCTORA D’ARO SA  - GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat on no hi ha un pla detallat dels camins crítics, ni de 
les diferents feines a realitzar en els processos més rellevants de l’obra: construcció de la 
sala tècnica i cos central. Es descriu un procés d’execució genèric i hi ha manca de relació 
amb les instal·lacions. 
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No hi ha un estudi en detall dels sistema i fases de les bastides, mitjans d’elevació i feines a 
realitzar en les diferents actuacions del cos central. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva genèrica, amb manca de vincles entre la 
obra civil i les instal·lacions. Aporte una planificació coherent; tot i això considerem important 
destacar la manca d’estudi dels processos més importants de l’obra, la coordinació entre 
ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................ 12 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents, així com productes que en tenen; però sense 
relacionar-ho amb els productes existents a l’obra. 
 
Presenten proposta de materials amb utilització de materials reciclats, reutilitzables o de 
baix contingut de substàncies tòxiques; tot i cal destacar la manca d’especificitat en aquesta 
proposta. 
 
No hi ha cap proposta per implementar materials de llarga vida útil o que millorin la 
eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     1 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació d’instal·lacions extres per al manteniment a la nova sala tècnica de 
coberta. 
-La incorporació de bancades modulars als equips situats a coberta i sala tècnica. 
-La incorporació de purgadors en les canonades de climatització. 
 
No són objecte de valoració per considerar-se pròpies d’una bona execució d’obra les 
consideracions en el muntatge de les instal·lacions, en la millor ubicació dels equips o en la 
seva subjecció.  
 
No són objecte de valoració les propostes de protocols i postes en marxa de les 
instal·lacions i plans de manteniment. 
 
No són objecte de valoració per estar incorporats en projecte els sistemes de segellats de 
les instal·lacions. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................    2  punts. 
 
La seva puntuació total és de..............................................................................     15 punts. 
 
3 UTE: COPCISA, S.A. + ELECNOR, S.A. 
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1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, a on es manté l’ordre lògic de les feines de la sala 
tècnica de coberta i cos central. 
 
La proposta planteja una bona planificació en les feines de muntatge de les estructures de 
suport a l’escenotècnia i els mitjans auxiliars vinculats. 
 
No es descriuen suficientment els medis d’elevació en els processos més rellevants en el 
cos central. 
 
S’aporta una memòria tècnica de fiabilitat, amb un estudi en profunditat de les estructures 
de suport a l’escenotècnia i una bona planificació de les feines de muntatge de les mateixes. 
Tot i això volem destacar la manca de descripció dels mitjans auxiliars d’elevació més 
compromesos en el cos central. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................17 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. Proposen llista de materials presents a l’obra 
susceptibles de tenir proveïdor amb certificació ecològica reconeguda  i certificació de 
reciclabilitat. 
 
Llisten els materials d’obra susceptibles de canvi per disposar de certificació de baix 
contingut de substàncies tòxiques. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials de llarga vida útil o que millorin l’eficiència 
energètica. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................2,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’un sistema de motorització energètic (SPM 7.0.1) i de gestió 
d’instal·lacions (Citec Scada Shmeider). 
 
-La previsió en el dimensionat de les safates per a possibles instal·lacions futures i el 
manteniment de les existents. 
 
No són objecte de valoració les propostes de permanència en obra en la posta en marxa de 
l’activitat; considerant aquesta com una obligació contractual. 
 
No és objecte de valoració el control de l’accessibilitat de les instal·lacions, s’espera que 
sigui una bona pràctica en tot el procés d’execució. 
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La seva puntuació és de..........................................................................................  2,5  punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................     22  punts. 
 
 4 CORSAN – CORVIAM CONSTRUCCION, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb manca de coherència en certes tasques, amb 
l’assignació de temps i programació; que denota una carència en el coneixement dels 
capítols més rellevants del projecte. 
 
No hi ha un estudi detallat de les feines a gran alçada  del cos central i la seva relació amb 
la bastida central i els seus mitjans d’elevació. 
 
Es descriu un procés d’execució massa genèric i desvinculat dels capítols d’instal·lacions. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva generalista i una planificació coherent en 
general; tot i això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més 
importants de l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació; així com certs problemes de coherència en la planificació. 
 
La seva puntuació és de..............................................................................................12 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. Proposen llistat de fabricants de materials 
presents a l’obra amb certificació ecològica reconeguda, certificació de reciclabilitat i cadena 
de custodia. 
 
Llisten materials d’obra susceptible de canvi per disposar de certificació de baix contingut de 
substàncies tòxiques. 
 
Es valora positivament a la fi d’incrementar la vida útil de les lluminàries d’emergència, la 
substitució de les lluminàries d’emergència de projecte per unes d’equivalència tipus LED. 
 
Es valora positivament a l’estalvi energètic la proposta de canvi del sistema de control dels 
motors escènics per un control de motors amb regeneració energètica; on es retorna part de 
l’energia generada a la xarxa. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     3 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implantació del software Building Information Modeling, BIM d’aqui en endavant; en fase 
projecte i d’execució d’obra; així com la proposta d’integrar aquets model BIM amb el 
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sistema de manteniment MANTTEST, software per a la gestió integral de l’explotació dels 
edificis i instal·lacions; incloent integració i el GMAO. 
-La incorporació  d’un sistema d’autochek a les lluminàries d’emergència. 
-La incorporació a les comportes tallafocs existents, d’actuadors automàtics; per tal de 
facilitar les tasques de manteniment. 
 
No són objecte de valoració propostes de canvi d’instal·lacions o equips existents per altres 
que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnica. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      3 punts. 
 
La seva puntuació total és de............................................................................   18 punts. 
 
5 UTE: CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. - CERTIS OBRES I SERVEI SAU  
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat. La proposta presenta una acurada descripció de 
l’ordre d’execució dels treballs, mitjans auxiliars i sistemes d’elevació; amb detecció dels 
punts claus, dels temps de subministrament i assignació dels mitjans humans a utilitzar en 
les diferents fases de les feines al cos central. 
 
Preveuen la construcció de la nova sala tècnica de coberta com una tasca no crítica 
independent de l’inici de les estructures de suporta a l’escenotècnia. 
 
Es valora especialment l’estudi del sistema d’elevació més òptim en l’execució de les 
estructures escenotècniques. 
 
Tot i això manca detall de característiques i càrregues puntuals del sistema proposat.  
 
Es tracta doncs d’una proposta molt fiable, amb una acurada descripció dels punts claus de 
l’obra, on es destaca un estudi molt en detall de les estructures de suport a l’escenotècnia 
en tot el seu conjunt i els medis per a la seva execució. 
 
La seva puntuació és de.....................................................................................      19 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. Proposen llistat de fabricants i materials a utilitzar 
en l’obra amb certificació ecològica reconeguda i certificació de reciclabilitat. 
 
Proposen materials a emprar a l’obra que milloren els existents en projecte respecte al 
contingut de substàncies nocives, o que provenen d’un procés de reciclat. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials de llarga vida útil o que millorin la eficiència 
energètica. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................  3  punts. 
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3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implantació en la sala tècnica de la instal·lacions, d’una politja per elevació de 
maquinària; així com les instal·lacions extres per el manteniment de la pròpia sala. 
-La incorporació del sistema LD Pocket de control lumínic i la consola de control de motors, 
com a valor afegit al manteniment dels elements de suport a l’escenotècnia. 
 
No és objecte de valoració la proposta de manteniment de la maquinària escènica. 
 
No és objecte de valoració la implementació d’un pla de manteniment, ja que no és una 
millora a implementar en fase d’obra. 
 
La seva puntuació és de.....................................................................................      2,5   punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................24,5 punts. 
 
6 UTE: DRAGADOS, S.A. - ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen una implantació d’obra que es surt dels límits proposats per l’ESS, ocupant espais 
fora de l’àmbit acceptable. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb manca de coherència en l’assignació de 
temps en la planificació dels capítols  relacionats amb les estructures escenotècnies en 
alçada; que denota un coneixement insuficient de les mateixes. 
 
Manca detall en la proposta del sistema de bastides i mitjans d’elevació per a les actuacions 
del cos central. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva generalista i una planificació coherent en 
general; tot i això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més 
importants de l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació; així com certs problemes de coherència en la planificació. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................     12 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. 
 
Preveuen un llistat de materials amb ecoetiqueta. 
 
Presenten llistes genèriques de materials reciclats i reciclables; sense ajustar-se a les 
particularitats de l’obra. 
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No hi ha cap proposta a implementar materials de llarga vida útil o que millorin la eficiència 
energètica. 
 
La seva puntuació és de.......................................................................................      1,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La realització dels paviments dels banys i de la cuina amb mitges canyes sanitàries. 
-La instal·lació a la passera de manteniment nivell cúpula, d’una finestra d’accés per un dels 
vitralls existents. 
 
No és objecte de valoració la implementació del BIM, si aquest no es desenvolupa fins al 
nivell de manteniment. 
 
No són objecte de valoració les propostes de protocols i postes en marxa de les 
instal·lacions, ja que es consideren incloses en la correcta execució dels capítols 
d’instal·lacions. 
 
No són objecte de valoració els plans de recepció de materials, ni els controls d’execució de 
cap partida concreta; per considerar-se inclosos en el control de qualitat propi de l’obra. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................     1,5   punts. 
 
La seva puntuació total és de................................................................................. 15  punts. 
 
7 UTE: CONSTRUCTORA CALAF SAU + COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat; on l’inici del muntatge de les estructures escena 
tècniques està vinculat al fi de les feines d’estructura de coberta. 
 
Es proposa la instal·lació d’un cindri en el cos central; però manca detall del seu abast i de 
les seves diferents fases de muntatge; així com de la convivència d’aquest amb el sistema 
d’elevació proposat per l’interior. 
 
En la planificació proposada, existeix una manca de coherència entre l’execució de les 
estructures de la pinta i el truss, i l’execució dels paviments del cos central. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta i una planificació coherent en 
general; tot i això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més 
importants de l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació; així com certs problemes de coherència en la planificació. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................   12 punts. 
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2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten un llistat de tipologies d’ecoetiquetes existents; així com un llistat genèric de 
materials amb possibilitats de disposar d’ecoetiqueta. 
 
Proposen fer un estudi en obra dels possibles materials reciclats a emprar en fase 
d’execució, sense fer cap proposta. 
 
Presenten una llista genèrica de possibles materials de llarga vida útil. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials que millorin la eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de.............................................................................................   1 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
No són objecte de valoració la implementació de sistemes de manteniment propis. 
 
No hi ha cap proposta, a implementar en fase d’execució, que millori el manteniment o 
conservació de l’equipament en el futur. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................    0 punts. 
 
La seva puntuació total és de...................................................................................13 punts. 
  
8 F. CLOSA ALEGRET, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, on l’inici de les estructures de suport a 
l’escenotècnia no comencen fins que s’han acabat les feines d’estructura en escales 5 i 6 i 
nova sala de climatització. 
 
Es planteja la instal·lació d’un sistema general de bastides per a la realització de les tasques 
en el cos central. No hi ha un pla detallat de l’abast i fases d’aquestes, relacionades amb les 
diferents fases d’obra en alçada. 
 
Manca un estudi detallat del procés constructiu dels processos més rellevants en alçada. 
Es detecta manca d’informació en els mitjans d’elevació de les feines del cos central. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta i una planificació coherent; tot i 
això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més importants de 
l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................  13 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
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Presenten una llista de materials existents a l’obra amb ecoetiqueta; així com els materials 
susceptibles de ser reciclats en obra (bàsicament materials d’enderroc). 
 
Proposen varis materials a estudiar com a proposta de canvi per el seu baix contingut de 
substàncies tòxiques. 
 
No hi ha cap proposta a implementar en materials de llarga vida útil o que millori la eficiència 
energètica. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................    1’5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La realització d’un pla d’estocs. 
-La incorporació dels plànols as built en format Revit 2016 3D, per tal de millorar el 
manteniment de les instal·lacions, sobretot en zones no vistes com els falsos sostres. 
 
No són objecte de valoració les millores constructives proposades en el ram de paleta, 
enrajolats i paviments, per considerar-les pròpies de les bones pràctiques constructives. 
 
No són objecte de valoració l’entrega de la documentació del material instal·lat; per 
considerar aquesta com part de la documentació que hauran d’entregar amb el llibre de 
l’edifici. 
 
No són objecte de valoració el control de qualitat i els replantejos amb topògraf. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................    1,5  punts. 
 
La seva puntuació total és de.................................................................................  16 punts. 
 
9 UTE: CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. + CONSTRUCCIONES CALER SAU 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
Presenten una memòria del procés constructiu genèrica; on es llisten els capítols d’obra, 
inclosos els elements d’escenotècnia, sense fer una descripció detallada per el cas concret 
de l’obra. 
 
No es detalla el procés constructiu ni mitjans auxiliars específics per les diferents fases de 
l’obra més rellevants. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb una assignació de temps i rendiments, com 
és en el cas de les estructures de suport a l’escenotècnia, sense coherència; que denoten 
una manca de coneixement en els capítols més importants de l’obra. 
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Presenten una memòria tècnica descriptiva generalista, sense detall en els capítols més 
rellevants, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................  10 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen les tipologies d’ecoetiquetes existents. 
Presenten una llista de materials reciclables genèrica no específica per les particularitats de 
l’obra. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials de llarga vida útil o que millorin la eficiència 
energètica. 
La seva puntuació és de........................................................................................     0’5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’una bateria de condensadors per a la reducció de la potència reactiva. 
 
No es objecte de valoració la disponibilitat d’un gestor energètic durant l’execució de l’obra. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................  0,5  punts. 
 
La seva puntuació total és de................................................................................   11 punts. 
 
10 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat; on plantegen com una de les primeres feines la 
instal·lació de les bastides del cos central. 
 
Presenten un procés d’execució on desvinculen els equips d’estructura de coberta amb els 
d’elements de suport a l’escenotècnia. Tot i això, es proposa una planificació en temps 
d’aquests elements molt inferior a la raonable. 
 
Es planteja una planificació amb alguns problemes en les seqüències de temps entre 
diferents tasques com ara els revestiments i paviments. 
 
Es detecta manca de lligam entre l’arribada a obra dels equips de climatització i l’execució 
de la nova coberta de la sala. 
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S’aporta una memòria tècnica descriptiva solvent i una planificació coherent, deslligant 
tasques i mitjans humans de les feines del cos central amb la resta 
 
Tot i això es detecten problemes en les seqüències de temps de determinades tasques.   
 
La seva puntuació és de............................................................................................  14 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten un llistat global de materials a utilitzar en l’obra provinents de processos de 
reciclatge o amb etiqueta ambiental (manca informació del producte). 
 
Proposen un estudi en detall de productes a emprar a l’obra, pertanyents a diferents capítols 
de l’obra amb característiques de reciclabilitat, baix contingut de substàncies nocives o 
llarga vida útil. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials que millorin la eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................   3’5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La realització d’un acopi dels principals materials per a les posteriors tasques de 
manteniment. 
-La incorporació dels plànols as built en format Revit 2016 3D; per tal de millorar el 
manteniment de les instal·lacions, sobretot en zones no vistes com els falsos sostres. 
-La incorporació d’un sistema de monitorització d’electricitat per tal de poder detectar 
possibles problemes de pèrdues energètiques. 
-La substitució de les lluminàries d’emergència per unes de tipus LED, tot i considerar-les 
més una millora a l’eficiència energètica. 
 
No és objecte de valoració la implementació del BIM, si aquets no es desenvolupa a nivell 
de manteniment. 
 
No són objecte de valoració la col·laboració en la redacció del pla de manteniment, ni el 
manteniment durant el primer any. 
 
No són objecte de valoració les propostes d’implementació de nous equips d’instal·lacions o 
propostes de canvi en equips o sistemes en les instal·lacions que requereixin d’un estudi de 
viabilitat tècnica i/o econòmica. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................       2  punts. 
 
La seva puntuació total és de..............................................................................  19,5 punts. 
 
11 CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
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Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
Presenten una memòria detallada del procés constructiu de les estructures d’escales 5 i 6, i 
nova sala de climatització en les seves diferents fases. 
 
No s’explica suficientment les fases, dimensions i característiques de les bastides; així com 
el procés de muntatge de les estructures de suport a l’escenotècnia. 
 
Es presenta un pla d’actuació temporalitzat amb problemes de coherència en la seqüència 
de temps entre els capítols de paviment, revestiments i estructures de suport a 
l’escenotècnia, i les assignacions de temps en aquests últims no s’ajusta a la realitat. 
 
S’aporta una planificació coherent i una memòria tècnica descriptiva solvent, amb una 
detallat estudi d’una part dels processos més rellevants 
 
Tot i això es detecten problemes en les seqüències de temps de determinades tasques i la 
manca de descripció dels mitjans auxiliars d’elevació més compromesos en el cos central.   
 
La seva puntuació és de..........................................................................................    14 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten una llista de materials (provinents dels enderrocs) susceptibles de ser reciclats. 
 
Proposen l’ús de fusta amb certificació PEFC (manca informació detallada del material 
proposat i proveïdor). 
 
Llisten una sèrie de materials reciclats a incorporar en l’obra (en algun cas manca 
informació de la seva certificació i de les seves característiques). 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials de llarga vida útil o que millorin la eficiència 
energètica. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................   1,5  punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La solució a la desmuntabilitat de l’estructura de coberta amb sistema anti-aus; per tal de 
fer substituïbles més fàcilment les refredadores. 
-La incorporació de registres d’obra en els peus dels baixants. 
-L’aportació del model BIM de les instal·lacions en 4D, per aquelles instal·lacions no vistes. 
-La incorporació de mitges canyes sanitàries en el paviment de banys, vestuaris i sales de 
neteja. 
-La incorporació a les unitats de tractament d’aire, de finestres d’inspecció a les portes de 
les mateixes. 
-La incorporació d’un sistema de monitorització en capçalera de les instal·lacions principals; 
per a control de consums i anomalies en temps real.  
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No és objecte de valoració la implementació del BIM, si aquets no es desenvolupa a nivell 
de manteniment. 
 
No es valora la proposta de fer registres als falsos sostres de projecte; per tractar-se 
aquests de falsos sostres registrables en la majoria dels casos, i en el cas dels falsos 
sostres continus hi ha valorats registres. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................    2’5 punts. 
 
La seva puntuació total és de...........................................................................  18 punts. 
 
12 TEYCO, S.L. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria genèrica, on no hi ha cap aportació rellevant. No hi ha un estudi en 
detall del sistema i fases de les bastides, mitjans d’elevació i feines a realitzar de les 
diferents actuacions del cos central.  
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat on no hi ha un pla detallat dels camins crítics, ni de 
les diferents feines a realitzar en les diferents fases dels processos més crítics de l’obra; 
construcció de la sala tècnica i cos central.  
 
En la planificació proposada es detecta manca de coherència en les seqüències de temps 
entre els capítols de les estructures de suport a l’escenotècnia i els paviments de fusta del 
cos central. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva generalista, sense aportacions en les feines més 
compromeses, la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en el capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      9 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
  
Citen un llistat de les tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten un llistat de materials a utilitzar amb ecoetiqueta, així com una llista de materials 
provinents de reciclat. 
 
Manca informació en la proposta de materials amb baix contingut de substàncies tòxiques. 
 
Es valora positivament a fi d’incrementar la vida útil de les lluminàries d’emergència, la 
substitució de les existents en projecte per unes d’equivalents en LED. 
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La seva puntuació és de..........................................................................................      2 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’acumuladors d’acer inoxidable. 
-La inclusió de detectors d’inundació en banys, vestuaris i altres zones humides. 
-La implementació de connectors tipus Wireland, per tal de millorar el manteniment posterior 
de les instal·lacions elèctriques. 
-La incorporació d’un sistema d’emplenat i buidat de les plaques de buit per facilitar el 
manteniment de les mateixes i evitar el sobreescalfament.  
 
La seva puntuació és de.........................................................................................   2  punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................   13 punts. 
 
13 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria genèrica, on no hi ha cap aportació als processos constructius 
específics per aquesta obra. 
 
No hi ha un estudi en detall del sistema i fases de les bastides, mitjans d’elevació i feines a 
executar en els dos capítols més rellevants de l’obra, construcció de la sala tècnica i cos 
central. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb manca de coherència en la seqüència de 
temps de l’execució de les partides dels elements de suport a l’escenotècnia i els acabats 
del cos central; que denoten una falta d’estudi dels camins crítics i desconeixement del 
projecte en general. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva generalista, sense aportacions en les feines més 
compromeses, la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en el capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     9 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten un compromís genèric d’utilització de productes reciclats (sense especificar 
materials i característiques). I un compromís genèric de reutilització de materials d’enderroc 
generats a l’obra. 
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No hi ha cap proposta valorable per implementar materials que aportin alguna millora en 
algun dels criteris ambientals valorables. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     0 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’un sistema de connectors Plug & Play, per reduir i facilitar operacions de 
manteniment en instal·lacions elèctriques. 
 
No són objecte de valoració; per no considerar-se millores en la conservació i manteniment, 
les propostes de la incorporació d’un sistema de monitorització del soroll ambiental durant 
l’obra i un sistema de Webcam. 
 
No és objecte de valoració l’elaboració d’un pla de manteniment propi. 
 
La seva puntuació és de.......................................................................................     0,5  punts. 
 
La seva puntuació  total és de.............................................................................    9,5  punts. 
 
14 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria detallada i infografies de les fases d’enderroc i estructura de la sala 
tècnica i escales 4 i 5; així com els mitjans auxiliars i d’elevació, i la seva relació amb els 
capítols d’instal·lacions. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, on es manté l’ordre lògic de les feines de la sala 
tècnica i el cos central. La proposta planteja una bona programació en les feines de 
muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i les principals partides de revestiments 
del cos central. 
No obstant manca informació sobre els moviments, fases de les bastides i els mitjans 
auxiliars d’elevació de les passeres tècniques i truss central. 
 
Es tracta doncs d’una proposta molt fiable, amb una acurada descripció dels punts claus de 
l’obra, on es destaca un estudi molt en detall de les estructures de suport a l’escenotècnia 
en tot el seu conjunt i els medis per a la seva execució, tot i això destaquen una insuficient 
informació en la metodologia i fases dels mitjans més importants a emprar en el cos central. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................    18 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. 
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Presenten un estudi en detall de propostes de materials provinents de processos de 
fabricació on s’empra el reciclat, materials de baix contingut o sense substàncies tòxiques i 
de llarga vida útil (incorporant fitxes de característiques i les certificacions ambientals 
corresponents). 
 
La seva puntuació és de......................................................................................       3,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació de convertidors de freqüència a les bombes de circulació d’aigua, per reduir 
el desgast de les mateixes. 
-La implementació d’una bateria de condensadors, per compensar l’energia reactiva 
consumida. 
-La incorporació al sistema de ventilació existent, sensors de CO2 , per reduir el desgast 
dels ventiladors.  
 
No són objecte de valoració les propostes de canvi en equips o sistemes en les 
instal·lacions que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnica (cas de la proposta de canvi 
del sistema de captació solar del projecte, per un sistema de microcogeneració). 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      2 punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................   23,5 punts. 
 
15 UTE: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A - CONSTRUCCIONES BOSCH-
PASCUAL S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra.  
 
No especifiquen en gran detall les interferències a tercers. 
 
Presenten una memòria genèrica, on no hi ha cap aportació rellevant. 
 
No hi ha un estudi en detall del sistema i fases de les bastides, mitjans auxiliars d’elevació i 
feines a realitzar de les diferents fases del cos central. 
 
Es proposa un pla d’actuació temporalitzat, on no s’estudia en detall les interferències i 
fases dels capítols més rellevants de l’obra, l’actuació en la sala tècnica i elements de suport 
a l’escenotècnia en el cos central. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva molt breu i generalista, sense aportacions en les 
feines més compromeses, la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans 
auxiliars i d’elevació. No hi ha cap aportació en cap dels capítols importants de l’obra, la 
seva relació entre ells, ni els grans mitjans a emprar en el cos central. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      9 punts. 
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2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la tipologia d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten una llista de materials amb ecoetiqueta (manca informació en algun cas), i una 
proposta de productes que incorpora materials reciclats. 
 
No hi ha cap proposta valorable a implementar materials de llarga vida útil o que millorin 
l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de.............................................................................................   1 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La col·locació de bastiments de base metàl·lics en la instal·lació de  portes tallafocs i 
acústiques. 
-L’aportació de fil guia en tubs corrugats de reserva. 
-La implementació d’un acabat de texturglass en parets , per dotar-les de major duresa i 
durabilitat al desgast. 
-La incorporació d’un tractament final als paviment de marbre, per tal de millorar el seu 
lliscament i garantir la seva classe 3. 
 
No es valora la proposta d’incorporar registres en falsos sostres existents en projecte; per 
tractar-se de falsos sostres registrables en la majoria de casos, i per els falsos sostres 
continus hi ha valorats registres. 
 
No és objecte de valoració el control de soldadures en estructures metàl·liques; per 
considerar-se inclòs en el pla de control de qualitat de l’obra. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................     2’5 punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................   12,5 punts. 
 
16 UTE: CONSTRUCCIONES DECO S.A. + ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
S.A.U. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra. 
Proposen part de les descàrregues per a planta primera des del carrer Urgell; no han tingut 
en compte les afectacions a tercers, no es considera una bona solució. 
Presenten un pla d’actuació temporalitzat; on es detecten seqüències no lògiques entre 
tasques com entre els elements acústics i truss central.  
 
Manca informació en detall del sistema de bastides proposat, abast de les mateixes en les 
diferents fases i descripció del sistema d’elevació dels materials a les diferents cotes de 
treball en alçada en les estructures escenotècniques. 
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Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta i una planificació coherent en 
general; tot i això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi en la 
metodologia de muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència els 
mitjans vinculats per a la seva execució; així com certs problemes de coherència en la 
seqüència lògica de la planificació. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................     12 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten una llista de les diferents ecoetiquetes existents. 
 
Proposen una llista de materials amb ecoetiqueta (no aporten informació suficient ni fitxa de 
característiques). 
 
Plantegen  l’ús de materials reciclats, dels quals no especifiquen planta de fabricació ni % 
de reciclat emprat en la seva fabricació. 
 
No hi ha cap proposta valorable a implementar materials de llarga vida útil o que millorin 
l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de.....................................................................................           1 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La solució de desmontabilitat de l’estructura de coberta amb sistema anti-aus; per tal de fer 
més fàcil la substitució dels equips de coberta. 
-La incorporació de bastiments de base metàl·lics en la instal·lació de portes acústiques i 
tallafocs. 
-La impermeabilització del nou forjat de la sala tècnica  a nivell coberta.  
-La incorporació d’una la pre instal·lació per a la motorització dels cortinatges de les aules 
dels torrasses. 
-La incorporació d’un analitzador de xarxes en la sortida del subquadre bombes i 
climatitzadors en el QGD. 
-La incorporació d’un polsador d’incendi en la sala de QGD de planta baixa i sala tècnica de 
coberta. 
 
No són objecte de valoració, per tractar-se de millores amb processos d’execució, les 
propostes de revestiments de fusta pre muntats i els ancoratges de les baranes de 
l’amfiteatre. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................       3’5 punts. 
 
La seva puntuació  total és de............................................................................    16,5 punts. 
 
17 OBRASCON HUARTE LAÍN, S.A. (OHL) 
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1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten un pla d’actuació temporalitzat; on es programen algunes seqüències de tasques 
inadequades; com l’ordre lògic entre el muntatge dels paviments i revestiments del cos 
central. 
 
Es detecta una manca d’estudi del sistema de bastides, les seves fases i el sistema de 
muntatge dels diferents elements de suport a l’escenotècnia. Tot plegat fa que aquests 
capítols tinguin incoherències en la seva planificació.  
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta i una planificació coherent en 
general; tot i això considerem important destacar la manca d’estudi dels processos més 
importants de l’obra, la coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació; així com certs problemes de coherència en la planificació. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................    12 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’una bateria de condensadors per a compensar l’energia reactiva 
consumida. 
-La incorporació de sensors de CO2, per tal de controlar el cabdal d’aire primari a l’auditori, 
sales de conferències, camerinos i sales comuns; a l’estalvi energètic. 
-La incorporació de recuperadors rotatius de sorció dels climatitzadors.; a l’eficiència 
energètica. 
-La proposta de canvi del sistema de control dels motors escènics per un control amb 
regeneració energètica, on es retorna part de l’energia generada a la xarxa, a l’estalvi 
energètic. 
 
No són objecte de valoració totes aquelles propostes de canvi d’equips o sistemes en les 
instal·lacions existents en projecte que requereixen d’un estudi de viabilitat tècnica. 
 
La seva puntuació és de..................................................................................          2,5  punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-L’ús del sistema Vintàulic en les connexions de canonades, ja que facilita els processos de 
manteniment de les mateixes. 
-La incorporació de sistemes tipus “cep” en les caixes de distribució, ja que facilita les 
tasques de manteniment. 
 
No són objecte de valoració totes aquelles propostes de canvi d’equips o sistemes en les 
instal·lacions existents en projecte que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnic i econòmic. 
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La seva puntuació és de......................................................................................       1’5 punts. 
 

La seva puntuació total és de............................................................................       16 punts. 
 
18 UTE: VIASGON OBRAS Y SERVICIOS S.L. + ELECTROMECÁNICA SOLER, S.L. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte.  
 
Presenten un pla d’actuació temporalitzat incomplert; totes les tasques han quedat tallades 
en la part final d’obra. 
 
La planificació planteja algunes seqüències entre tasques inadequades; com l’ordre lògic 
entre els revestiments i paviments de la planta amfiteatre, o la coincidència en el temps de 
l’execució del truss central i el paviment de fusta del cos central entre d’altres. Tot plegat 
denoten una manca de coneixement del projecte i les seves particularitats. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva generalista, sense aportacions en les feines més 
compromeses, la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i 
d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta és incomplerta. 
Suposem que per un error d’impressió, tota la part final del Diagrama de Gantt va quedar 
tallat. A part d’això la programació presenta problemes de coherència, assignacions i 
rendiments, en algun dels capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      9 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Proposen l’ús de pintures naturals (informació insuficient respecte del producte, classificació 
o ecoetiqueta). 
 
Manca informació en les propostes d’aïllament tèrmic de façana i fusteria interior amb 
certificació FSC. 
 
Presenten proposta de materials que ja hi son incorporats en el projecte (com en el cas del 
material elèctric lliure d’halògens). 
 
Es valora positivament la incorporació d’un sistema de control de l’encesa i apagat 
automàtic de l’enllumenat (manca informació del sistema) 
 
Es valora positivament a l’eficiència energètica la proposta de canvi de la il·luminació de 
sales comuns, passadissos i lavabos; per lluminàries tipus LED.  
 
La seva puntuació és de..........................................................................................   1,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

123 
 

Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació de connectors Wieland, en les instal·lacions elèctriques. 
-L’ús del sistema Vintàulic en les connexions de canonades, facilitant els processos de 
manteniment posteriors. 
-La incorporació d’un estudi termogràfic en el període de posta en marxa, facilitant tasques 
posteriors de manteniment. 
-L’aportació un aparell descalcificador en el bar-càtering, per tal  de millorar el manteniment 
dels electrodomèstics. 
-La incorporació de bastiments de base d’alumini en portes batents de zones humides, per 
tal d’evitar inflaments per humitat de les portes. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................  2,5 punts. 
 
La seva puntuació total és de...............................................................................    13 punts. 
 
19 UTE: REHAC, S.A. - ROMERO GAMERO S.A.U - SURIS, S.L. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva massa genèrica i desvinculada dels capítols 
d’instal·lacions. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat coherent. 
 
Manca informació de l’afectació a façana de la proposta d’instal·lació del muntacàrregues 
exterior al carrer central. 
 
Manca estudi en detall del sistema de bastides i del procés constructiu de les estructures de 
passeres tècniques i truss central. 
 
Es considera insuficient la informació facilitada per la proposta de mitjans auxiliars i elevació 
en el cos central; no queda clar com poden treballar simultàniament les bastides i el 
muntacàrregues central.  
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta, tot i ser massa genèrica; i una 
planificació coherent; tot i això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi 
en la metodologia de muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència 
els mitjans vinculats per a la seva execució; així com certs problemes de coherència en la 
seqüència lògica de la planificació. 
 
La seva puntuació és de.....................................................................................         13 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen les tipologies d’ecoetiquetes existents. 
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Presenten una llista de materials amb ecoetiqueta que preveuen incorporar en obra (manca 
informació de característiques i certificació d’ecoetiqueta corresponent). 
 
Manca informació en el llistat de materials reciclats, reutilitzables o de baix contingut de 
substàncies tòxiques. 
 
No hi ha cap proposta valorable a implementar materials de llarga vida útil o que millorin 
l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................      1  punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’un dipòsit d’inèrcia en els circuits de fred i calor, per tal de limitar les 
engegades  i parades de les refredadores i caldera; millorant la seva conservació. 
-La implementació de cabalímetres en refredadores i caldera, que permetin conèixer el COP 
i el rendiment de les mateixes. 
-La incorporació en el Quadre General, d’espais de reserva suficient, per encobrir noves 
proteccions en el futur. 
-La implementació d’un pla d’estocs dels principals materials de l’obra, que facilitarà les 
posteriors feines de manteniment. 
 
No són objecte de valoració les propostes de canvi d’equips o sistemes de les instal·lacions 
existents,  que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................          2 punts. 
 
La seva puntuació total és de............................................................................       16 punts. 
 
20 UTE: SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT, S.L. - SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU  
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra. No es considera acceptable la proposta d’entrada de 
material i vehicles per l’entrada del carrer Urgell; no tenen en compte l’afectació a tercers 
dintre i fora del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva amb una explicació genèrica de les diferents partides 
d’obra; no aporten informació concreta a la metodologia en les actuacions importants. 
 
Plantegen un pla d’actuació temporalitzat coherent. 
 
No aporten cap informació del sistema de bastides ni de les fases d’execució dels dos 
capítols més rellevants de l’obra: sala tècnica de coberta i estructures de suport a 
l’escenotècnia. 
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Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva bastant genèrica i amb algun problema 
amb la proposta d’implantació en obra. Aporten una planificació coherent en general; tot i 
això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi en la metodologia de 
muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència els mitjans vinculats 
per a la seva execució; així com certs problemes de coherència en la seqüència lògica de la 
planificació. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................        11 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen les diferents tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten materials a emprar amb ecoetiqueta (manca informació dels materials proposats) 
 
Plantegen una llista de materials reciclats i de reutilització genèrica, però no aporten cap 
particularitat de l’obra. 
 
Proposen l’ús de materials plàstics més segurs (sense especificar quins i les seves 
característiques). 
 
Es valora positivament a fi d’incrementar la vida útil dels ancoratges en estructures 
metàl·liques, la proposta d’ús del titani en lloc de l’acer. 
 
Es valora positivament a fi d’incrementar la vida útil (només en casos no estructurals), la 
proposta d’ús d’alumini en lloc d’acer, sense minvar les característiques de resistència 
inicials. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................          2 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació d’un model BIM en 4D per tal de millorar el manteniment de les 
instal·lacions, sobretot en zones no vistes com els falsos sostres. 
-La incorporació d’un model d’interfície de comunicació dels magneto tèrmics, que permet 
un control de les maniobres produïdes. 
-L’aportació d’un sistema d’aparellatge tipus SMARTLINK per a facilitar la comprovació de 
les connexions de les proteccions. 
-La instal·lació dels següents accessoris a les unitats refredadores existents, que milloren 
les tasques de manteniment: els elements antivibradors AUX, l’arrencador suau de les 
refredadores i l’equip de control Multichiller 
-La implementació de pressòstats en les unitats de climatitzadors, en el circuit d’impulsió i 
retorn; per tal de facilitar tasques en el manteniment. 
-La incorporació d’un sistema de descalcificació, per evitar problemes de manteniment en 
aixetes i electrodomèstics. 
-La instal·lació d’un polispast per manteniment de les bombes de la sala tècnica. 
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No és objecte de valoració la implementació del sistema BIM, si aquest no es desenvolupa 
al nivell de manteniment. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................   3’5 punts. 
 
La seva puntuació total és de.............................................................................. 16,5  punts. 
 
21 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva genèrica amb manca de detall de les particularitats de 
l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, on es detecten activitats amb seqüències de 
temps insuficients entre elles; com son els revestiments i paviments de les plantes 
principals. 
 
Hi ha una manca de descripció dels mitjans auxiliars i d’elevació a emprar en les fases més 
compromeses. 
 
No hi ha detall de les fases d’execució i metodologia en el procés constructiu dels elements 
de suport a l’escenotècnia. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva bastant genèrica. Aporten una 
planificació coherent en general; tot i això considerem important destacar la manca de detall 
en l’estudi en la metodologia de muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en 
conseqüència els mitjans vinculats per a la seva execució; així com certs problemes de 
coherència en la seqüència lògica de la planificació. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................   11 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten una llista genèrica, sense cap particularitat en l’obra de productes provinents de 
la reutilització i el reciclatge de residus. 
 
Es comprometen a l’ús de materials reciclats, reutilitzables o de baix contingut de 
substàncies tòxiques i de llarga vida útil, sense aportar cap informació concreta a l’obra. 
 
No hi ha cap aportació valorable a implementar materials que millorin l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de.......................................................................................      0,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
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Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació d’un sistema d’identificació d’equips que s’instal·li durant l’obra, 
mitjançant la codificació i realització d’un inventari. 
-L’ús en els envans de pladur de panells per a la fixació d’instal·lacions. 
 
No són objecte de valoració les propostes de canvi d’equips o sistemes de les instal·lacions 
que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      1 punts. 
 
La seva puntuació total és de.........................................................................       12,5 punts. 
 
22 UTE: COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.L. - COMSA SAU 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Es presenta una memòria constructiva amb una bona descripció, de l’ordre d’execució dels 
treballs a la nova sala de climatitzadors i dels elements principals del cos central. 
 
Preveu el desmuntatge de la coberta de la sala tècnica en dues parts. 
 
Es descriu acuradament les fases i el muntatge dels mitjans auxiliars fins a la cota 6.35 
 
Manca informació del sistema de bastides en els nivells superiors; així com més detall en la 
descripció de la metodologia a emprar en el muntatge dels elements de suport a 
l’escenotècnia. 
 
Presenten un pla d’actuació temporalitzat coherent. 
 
S’aporta una planificació coherent i una memòria tècnica descriptiva solvent, amb un detallat 
estudi de la metodologia en l’execució de les tasques en el cos central i nova sala tècnica de 
coberta. Tot i això considerem important destacar la manca d’estudi del sistema de bastides 
i de la  metodologia de muntatge de les estructures escenotècnies. 
 
La seva puntuació és de.......................................................................................       15 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen les diferents tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten un llistat genèric amb materials amb ecoetiqueta. 
 
Proposen una llista genèrica de materials (plàstics, metàl·lics, àrids i fustes) provinents de 
processos on s’incorporen reciclats, reutilitzables o de baix contingut de substàncies 
tòxiques. 
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Es valora positivament a fi d’incrementar la vida útil de l’estructura de la sala tècnica, la 
proposta de que aquesta sigui galvanitzada. 
 
No hi ha cap aportació valorable a implementar materials que millorin l’eficiència energètica. 
 

La seva puntuació és de...........................................................................................     1 punts. 
 

3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 

Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 

-Impermeabilització del forjat de la sala de màquines d’instal·lacions, durant l’execució de 
l’obra i un altre cop a la finalització. 
-L’ús, en els envans de pladur, de panells per a la fixació de les instal·lacions. 
-La implementació d’un pla d’estocs dels principals materials de l’obra, que facilitarà les 
posteriors feines de manteniment. 
-L’ús de connectors Wieland, en les instal·lacions elèctriques. 
-La incorporació d’un sistema de software,  per tal de visualitzar els consums energètics. 
-L’ús dels sistema Vintàulic en les connexions de canonades, facilitant els processos de 
manteniment posteriors. 
-La incorporació d’un sistema de termografia en el període de posta en marxa, facilitant 
tasques posteriors de manteniment. 
-La incorporació d’un model BIM en 3D, per tal de millorar el manteniment de les 
instal·lacions, sobretot en zones no vistes com en els falsos sostres. 
 

No és objecte de valoració la implementació del sistema BIM, si aquest no es desenvolupa 
al nivell de manteniment. 
 

La seva puntuació és de..........................................................................................   3,5 punts. 
 

La seva puntuació total és de...........................................................................     19,5 punts. 
23 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com l’afectació a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva genèrica, amb manca de detall de les particularitats de 
l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb manca de coherència en l’assignació de 
temps i ordre de precedències  en les activitats de suport a l’escenotècnia. 
 
Proposen la finalització del truss central abans de l’execució de les passeres; quan el suport 
del mateix es troba a la passera tècnica. 
 
No s’aporta estudi en detall de les bastides, ni del procés en fases del muntatge i 
desmuntatge d’aquest, per a l’execució a cotes superiors dels elements d’escenotècnia. 
 
Manca detall en la descripció de la metodologia en el procés constructiu dels elements 
principals del cos central.  
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Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva bastant genèrica. Aporten una 
planificació amb problemes de coherència en algunes de les partides més representatives 
de l’obra. A part d’això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi en la 
metodologia de muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència els 
mitjans vinculats per a la seva execució. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................  10 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen la llista d’ecoetiquetes vàlides per els materials que estan en el projecte. 
 
Presenten una llista de materials que es preveuen emprar que tenen ecoetiqueta (fan una 
descripció genèrica dels materials, sense aportar una informació més concreta adaptada a 
l’obra). 
 
Proposen una llista de partides d’obra que poden ser susceptibles de ser reutilitzables. 
 
Presenten un llistat de proveïdors amb materials procedents del reciclat i de la reutilització 
(aporten informació dels proveïdors i característiques dels materials). Fan una proposta d’ús 
de materials de reutilització i reciclatge. 
 
No hi ha cap aportació valorable a implementar materials de llarga vida útil o que millorin 
l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................... 2,5  punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació d’un pla d’estocs dels principals materials de l’obra, que facilitarà les 
posteriors feines de manteniment. 
-La compra de materials i equips de marques i models similars als existents en el Recinte de 
l’Escola Industrial. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................    0’5  punts. 
 
La seva puntuació  total és de...............................................................................    13 punts. 
 

24 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra. No es considera acceptable la proposta d’entrada de 
vehicles d’obra pel carrer Urgell; no tenen en compte  les afectacions a tercers dintre i fora 
del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva genèrica, amb manca de detall de les particularitats. 
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Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb alguna mancança en l’ordre lògic de 
precedències entre els capítols de paviments i revestiments de les dues plantes principals. 
 
No s’aporta estudi de les bastides, ni del procés en fases del muntatge i desmuntatge 
d’aquestes per l’execució dels elements penjats al cos central. 
 
Manca descripció de la metodologia en el procés constructiu dels elements principals de 
suport a l’escenotècnia. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva bastant genèrica i amb algun problema 
amb la proposta d’implantació en obra. Aporten una planificació coherent en general; tot i 
això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi en la metodologia de 
muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència els mitjans vinculats 
per a la seva execució; així com certs problemes de coherència en la seqüència lògica de la 
planificació. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................  10 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
No s’aporta cap proposta d’utilització de materials amb ecoetiqueta, materials provinents de 
reciclatge, de baix contingut de substàncies tòxiques o amb característiques de llarga vida 
útil. 
 
No són objecte de valoració en aquest capítol, les propostes de reducció de pols, soroll i 
bones pràctiques ambientals en obra. 
 
No hi ha cap proposta a implementar materials que millorin la eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................... 0 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
No són objecte de valoració les propostes de compromís de manteniment de la maquinària 
de clima i aparells elevadors. 
 
No són objecte de valoració les ampliacions de garanties dels equips i màquines de les 
instal·lacions elèctriques i mecàniques. 
 
No són objecte de valoració l’aportació de personal tècnic per al manteniment en fase 
d’explotació. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................... 0 punts. 
 
La seva puntuació  total és de...............................................................................    10 punts. 
 
25 URCOTEX INMOBILIARIA, S.L. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
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Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com les interferències a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria genèrica del procés constructiu. Manca un estudi en detall de la 
metodologia en el muntatge de les estructures escenotècnies. 
 
No aporten cap estudi del sistema de bastides ni de les seves fases de muntatge a diferents 
alçades; així com dels principals mitjans auxiliars i d’elevació en les operacions més 
compromeses de l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb ordre lògic de les seqüències; amb una 
assignació de temps no coherent, per alguns dels capítols més rellevants (estructures de 
suport a l’escenotècnia i revestiments del cos central). 
 
Es troba a faltar en la planificació més detall en les fases d’execució de paviments i 
revestiments, de les plantes principals. 
 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva bastant genèrica i amb una manca en 
l’estudi de les estructures d’escenotècnia. Aporten una planificació coherent en general; tot i 
això considerem important destacar la manca de detall en l’estudi en la metodologia de 
muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia i en conseqüència els mitjans vinculats 
per a la seva execució; així com certs problemes de coherència en la seqüència lògica de la 
planificació 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................     10 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen diferents tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten llista de materials amb ecoetiqueta (proposta genèrica i sense informació 
específica del material i les seves característiques). 
 
Plantegen l’ús de materials de baix contingut en composts orgànics volàtils de manera 
genèrica, en els capítols de revestiments, imprimacions i pintures (manca informació més 
específica del material i dels seus usos en l’obra). 
 
Proposen una llista de materials reciclats a emprar en obra (en diferents capítols), 
reutilitzables o de baix contingut en substàncies tòxiques. En alguns casos com en els àrids 
reciclats, l’acer corrugat o els revestiments amb fusta amb certificació FS; manca informació 
més concreta del producte, procedència i les seves característiques. 
Es valora positivament a l’eficiència energètica la proposta de canvi de la il·luminació del 
projecte que no sigui de tecnologia LED, per una d’equivalent que si ho sigui. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................   2,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
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-La incorporació de comptadors als subquadres elèctrics, per tal de permetre obtenir 
consums parcials d’instal·lació. Es valora positivament la implementació de comptadors de 
frigories i calories a l’entrada dels equips, per tal d’obtenir un control de la despesa 
energètica dels equips i major control en el manteniment. 
 
No són objecte de valoració les propostes de canvi d’equips o sistemes de les instal·lacions 
que requereixin d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica. 
 
No són objecte de valoració en aquest capítol, el canvi de materials, per les seves 
consideracions ambientals; com per el seu contingut de substàncies perilloses. 
 
La seva puntuació és de......................................................................................       2,5 punts. 
 
La seva puntuació total és de...........................................................................        15 punts. 
 
26 UTE: CIVIL STONE S.L. - IMESAPI, S.A.  
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra. 
 
No s’accepten certes propostes de la seva implantació com són: la zona de vehicles propis, 
un taller de ferralla i la instal·lació d’una petita nau de magatzem. Tenint en compte l’espai 
de que disposem i les interferències a tercers  dintre del Recinte, es considera més correcte 
treballar per la minimització d’aplecs en obra.  
 
Presenten una memòria constructiva breu i genèrica, on no es detalla cap de les 
particularitats  de l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, que en els capítols més singulars de l’obra no 
segueix l’ordre lògic d’execució ni una estimació coherent de temps. 
 
No hi ha un estudi de la metodologia a emprar en el muntatge de les bastides, ni les seves 
fases de muntatge a diferents alçades; així com dels principals mitjans auxiliars i d’elevació 
en les operacions més rellevants de l’obra. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva breu i generalista, amb certs problemes amb la 
proposta d’implantació en obra. La memòria no aporta un estudi de la metodologia de 
muntatge de les bastides, ni una descripció en profunditat de les feines més compromeses, 
la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en el capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     7 punts. 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Es valora la proposta de recuperacions de materials i reutilització d’aquest, tot i això manca 
especificitat en la informació. 
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Es valora positivament a l’eficiència energètica, la substitució de les lluminàries 
d’emergència per unes de tecnologia LED. 
 
No són objecte de valoració els sistemes de gestió ambiental propis, els mitjans humans i de 
formació en l’àmbit ambiental, ni propostes concretes del tipus: limitar velocitat vehicles en 
obra, vigilar l’impacte sobre l’hàbitat, o amidaments de partícules a l’atmosfera. 
 
No són objecte de valoració els compromisos genèrics d’utilització d’energies renovables, 
obtenció de materials provinents de processos de reciclatge o les compres a proveïdors 
locals.  
 
No hi ha cap proposta d’implementar materials de llarga vida útil. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................       1 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
No son objecte de valoració l’ampliació dels períodes de garantia , ni els serveis de 
postvenda. 
 
No són objecte de valoració l’aportació de personal tècnic per el manteniment i postvenda 
en fase d’explotació. 
 
No són objecte de valoració les propostes d’assistència tècnica en fase d’explotació, 
aquesta ja és una obligació contractual durant el període anomenat “posta en marxa de 
l’equipament”. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      0 punts. 
 
La seva puntuació total és de................................................................................     8 punts. 
 
27 ACCIONA INFRAESTRUCTURES, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com de les interferències a tercers dintre del Recinte. 
 
De la proposta d’implantació no s’accepta la ubicació dels vestuaris, lavabos i menjadors, ja 
que l’edifici 15 no estarà disponible per a ús de l’obra. 
 
Presenten una memòria constructiva més concreta fins al mes 9 d’obra, i més genèrica en 
els capítols d’acabats interiors i instal·lacions. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat coherent, amb una correcta assignació de 
rendiments i mitjans humans. 
 
Hi ha una manca d’informació del sistema de bastides proposat i de les dimensions de les 
mateixes per a les diferents fases de muntatge en alçada. Falta detall en la definició del 
sistema d’execució i mitjans d’elevació dels elements de suport a l’escenotècnia. 
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Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva correcta, amb algun problema amb la 
proposta d’implantació en obra. Presenten una planificació coherent; tot i això considerem 
important destacar la manca d’estudi dels processos més importants de l’obra, la 
coordinació entre ells i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................    13 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten una llista de les diferents ecoetiquetes existents i la seva descripció. 
 
Citen un llistat de productes disponibles amb ecoetiqueta. 
 
Proposen una sèrie de materials amb diferents certificacions, informació insuficient en el cas 
dels vernissos o no vàlida, per ser una auto declaració, com en el cas de les pintures 
plàstiques. 
 
Presenten una llista genèrica, sense cap particularitat en l’obra de materials reciclats o 
reutilitzables i de materials de llarga vida útil. 
 
No hi ha cap proposta valorable per implementar materials de llarga vida útil. 
La seva puntuació és de........................................................................................     1,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’un model BIM 3D, per tal de millorar el manteniment de la instal·lació, 
sobretot en zones no vistes com en els falsos sostres. 
-La modificació de la solució de projecte respecte de la trobada de l’escala metàl·lica al 
nivell planta altell, per tal d’impermeabilitzar tot el perímetre de la planta altell. Es valora 
igualment la incorporació d’una porta a la sala. 
-La incorporació d’un sistema de centre de control d’edificis (manca informació detallada 
dels sistema). 
 
No és objecte de valoració la implementació dels sistema BIM, si aquest no es desenvolupa 
al nivell de manteniment. 
 
No es valora l’escala provisional per l’edifici 14 durant les obres, per no tractar-se d’una 
millora al manteniment, es tracta d’una solució provisional durant les obres. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................     1,5 punts. 
 
La seva puntuació total és de..............................................................................     16 punts. 
 
28 UTE: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L. - AERONOVAL DE CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
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Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra. Respecte a les afectacions a tercers dintre del Recinte, 
es detecten errors en les consideracions de coordinació amb empreses que no tenen cap 
actuació al Recinte.  
 
Presenten una memòria constructiva breu i genèrica, on no es detalla cap de les 
particularitats de l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat amb falta de detall en les actuacions 
compromeses. Resta en dubte la possible convivència de la bastida fins al mes 19, amb les 
feines de paviments a platea en els mesos 18 i 19. 
 
No hi ha un estudi de la metodologia a emprar en el muntatge de les bastides, ni les seves 
fases de muntatge a diferents alçades; així com dels principals mitjans auxiliars i d’elevació 
en les operacions més significatives del cos central. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva breu i generalista, amb certs problemes en les 
consideracions a tercers. La memòria no aporta un estudi de la metodologia de muntatge de 
les bastides, ni una descripció en profunditat de les feines més compromeses, la coordinació 
entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en el capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................       7 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
No són objecte de valoració els compromisos genèrics d’ús de materials provinents del 
reciclatge o de materials susceptibles de ser reciclats o reutilitzables. 
 
Proposen una sèrie de materials amb diferents certificacions amb manca d’informació en 
alguns casos.        
 
Presenten una llista de materials d’instal·lacions de baix contingut en substàncies tòxiques 
(proposta genèrica i sense informació específica del material i les seves característiques). 
 
No hi ha cap proposta valorable en la implementació de materials de llarga vida útil o que 
millorin l’eficiència energètica. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................  1,5 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Millores no valorades, per no trobar-se cap documentació d’aquest apartat. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     0 punts. 
 
La seva puntuació  total és de.............................................................................     8’5 punts. 
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29 UTE: BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. - SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com les afectacions a tercers dintre del Recinte. 
 
Respecte a la proposta d’implantació, no es considera adient la ubicació dels lavabos, 
vestuaris i menjador a l’espai de la Biblioteca. 
 
Presenten una memòria constructiva recolzada en infografies. 
 
En quan a les feines a realitzar en el cos central, les infografies presenten problemes de 
coherència: les bastides estan previstes ser desmuntades entre els mesos 19 i 21, mentre 
que els paviments de fusta es fan entre els mesos 15 i 18. Resta en dubte com es realitza el 
moviment de material durant el desmuntatge de les bastides amb els paviments parcialment 
acabats. 
 
Manca informació en les infografies de coberta respecte als mitjans a utilitzar per elevar el 
material, així com els lligams amb els capítols d’instal·lacions. 
 
Presenten un pla d’actuació amb manca de coherència en els capítols més singulars. No 
segueixen l’ordre lògic ni una estimació de temps raonable, en la planificació de les feines 
d’execució dels elements de suport a l’escenografia i dels acabats principals del cos central. 
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva recolzada en infografies, aquestes presenten 
problemes de coherència en les feines més compromeses, la coordinació entre elles i la 
seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en algun dels capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de.............................................................................................   9 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen les diferents tipologies d’ecoetiquetes existents. 
 
Presenten una llista detallada de materials amb ecoetiqueta a emprar en l’obra. D’aquesta 
llista manca informació per valorar la proposta de fusta per paviments amb certificació 
PEFC; així com la proposta de fusteria exterior amb certificació FSC. 
 
Proposen llista de materials (pintures i imprimacions) amb baix contingut de substàncies 
tòxiques (manca informació en la proposta de les imprimacions).Manca informació en la 
proposta d’ús del sistema Blower Door (caldria més informació del seu funcionament per 
grans volums d’aire com els que es presenten en l’obra). 
 
Es valora positivament a fi d’incrementar la vida útil de les lluminàries d’emergència, la 
proposta de canvi de les existents en projecte per unes d’iguals característiques amb 
tecnologia LED. 
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Es valora positivament a l’estalvi energètic, la proposta de canvi del sistema de control dels 
motors escènics per un control de motors amb regeneració energètica; on es retorna part de 
l’energia generada, a la xarxa. 
 
Es valora positivament a la fi d’incrementar la vida útil dels revestiments i sostre registrables 
de fusta, el canvi de la fusta de bedoll de projecte, per fusta African Ayous. 
 
No són objecte de valoració totes aquelles propostes de canvi d’equips o sistemes en les 
instal·lacions existents en projecte; que requereixin d’un estudi de viabilitat econòmica i 
tècnica. 
 
La seva puntuació és de.........................................................................................   2,5  punts. 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació del model BIM fins al final d’obra. BIM 7D, inclòs el nivell de 
manteniment, facilitant les posteriors tasques de conservació de l’equipament. 
 
No són objecte de valoració plans de control de qualitat propis i plans d’auditories. 
 
No són objecte de valoració els  assajos d’identificació i les proves de funcionament de les 
instal·lacions, per considerar-se incloses en el pla de control de qualitat propis de l’obra. 
 
No són objecte de valoració l’aportació de personal tècnic en el període anomenat posta en 
marxa de l’equipament. 
 
No són objecte de valoració les propostes de protocols i postes en marxa de les 
instal·lacions i plans de manteniment. 
 
La seva puntuació és de........................................................................................     1’5 punts. 
 
La seva puntuació total és de..............................................................................     13 punts. 
 
30 BIGAS GRUP, S.L.U. 
 
1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, tot i l’error de considerar els edificis 14 i 15 com d’àmbit 
de l’escola d’enginyers. 
 
Presenten una memòria constructiva breu i genèrica, sense detall de cap de les 
particularitats de l’obra. 
 
Presenten un pla d’actuació temporalitzat, amb manca de coherència en els capítols més 
singulars de l’obra. No segueixen l’ordre lògic ni  l’assignació de temps en la planificació de 
les feines de muntatge dels elements de suport a l’escenotècnia; que denoten una falta de 
coneixement en profunditat del projecte. 
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No hi ha cap estudi de la metodologia a emprar en el muntatge de les bastides, ni de les 
seves fases en alçada; així com dels mitjans auxiliars i d’elevació en les operacions més 
singulars del cos central.  
 
Presenten una memòria tècnica descriptiva breu i generalista, amb certs problemes en la 
implantació d’obra. La memòria no aporta un estudi de la metodologia de muntatge de les 
bastides, ni una descripció en profunditat de les feines més compromeses, la coordinació 
entre elles i la seva convivència amb els mitjans auxiliars i d’elevació. 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en el capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de...........................................................................................     7 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Presenten proposta de productes amb certificació FSC per les partides de falsos sostres de 
fusta i paviments de fusta d’Elondo (manca informació d’aquesta certificació concreta per les 
fustes de bedoll del sistema Luxalon, i de les característiques i procedència en el cas del 
paviment). 
 
Proposen un únic material com a proposta de millora de productes amb baix contingut en 
substàncies tòxiques. 
 
Es valora positivament a l’eficiència energètica, la substitució de les lluminàries fluorescents 
existents al projecte, per unes de tecnologia TL-5. 
 
No són objecte de valoració totes aquelles propostes de canvi d’equips o sistemes en les 
instal·lacions existents en projecte, ja que requereixen d’un estudi de viabilitat tècnica. 
 
No hi ha cap proposta valorable per implementar materials de llarga vida útil. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................1,5  punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La incorporació d’un model BIM 4D, per tal de millorar el manteniment de les instal·lacions, 
sobretot en zones no vistes com en els falsos sostres. 
 
No és objecte de valoració la implementació del sistema BIM, si aquest no es desenvolupa a 
nivell de manteniment. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................  0,5  punts. 
 
La seva puntuació  total és de................................................................................     9 punts. 

 
31 UTE: INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL - ELECTRICIDAD 
FERYSAN S.A  
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1 Memòria tècnica descriptiva. (fins a 20 punts) 
 
Detecten l’àmbit i l’abast de l’obra, així com les afectacions a tercers dintre del Recinte. 
 
Presenten una memòria constructiva breu i genèrica sense detall de les particularitats de 
l’obra. 
 
Proposen un pla d’actuació temporalitzat, amb problemes de coherència en l’ordre 
d’execució entre els elements de suport i els acabats interiors del cos central. 
 
Proposen la col·locació dels panells fono absorbents el mes 16; quan la plataforma a la 
+30.00 ja es desmunta el mes 15; o col·locar el paviment de platea el mes 19, quan tens la 
plataforma +12.00 muntada fins el mes 22. 
 
No hi ha un estudi de la metodologia a emprar en el muntatge de les bastides ni les seves 
fases en alçada; així com dels principals mitjans auxiliars i d’elevació  en les operacions més 
significatives del cos central. 
Es tracta doncs d’una memòria tècnica descriptiva massa genèrica; aquesta no aporta un 
estudi de la metodologia de muntatge de les bastides, ni una descripció en profunditat de les 
feines més compromeses, la coordinació entre elles i la seva convivència amb els mitjans 
auxiliars i d’elevació. 
 
Tot i presentar un planificació amb tots els capítols d’obra, aquesta presenta problemes de 
coherència, assignacions i rendiments, en algun dels capítols més rellevants de l’obra. 
 
La seva puntuació és de..........................................................................................      8 punts. 
 
2 Criteris mediambientals. (fins a 5 punts) 
 
Citen llista de tipologies de ecoetiquetes existents. 
 
Descriuen les característiques generals del material reciclables i dels que provenen d’un 
procés de reciclatge; així com els de llarga vida útil. 
 
No són objecte de valoració les cartes de compromís genèriques, d’ús de materials reciclats 
i de llarga vida útil. 
 
No hi ha cap proposta valorable per implementar materials que aportin alguna millora en 
algun dels criteris ambientals valorables. 
 
La seva puntuació és de............................................................................................    0 punts. 
 
3 Millores en la conservació i manteniment. (fins a 5 punts) 
 
Es valoren positivament entre d’altres propostes: 
 
-La implementació d’un pla d’estocs dels principals materials d’obra facilitant les posteriors 
tasques de manteniment. 
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-Es valora positivament, al manteniment i conservació de l’estructura metàl·lica de la sala de 
climatitzadors, la proposta de canvi de material a acer galvanitzat. 
-Priorització en la compra de materials i equips de marques i models, iguals o similars als ja 
existents en el Recinte. 
-La incorporació d’un sistema de control de les instal·lacions (manca informació més 
detallada del sistema). 
-La utilització de pintures antigrafitti en paraments exposats, com a millora en el 
manteniment posterior. 
 
No són objecte de valoració totes aquelles propostes de canvi d’equips o sistemes en les 
instal·lacions existents en projecte, que requereixin d’un estudi de viabilitat econòmica i 
tècnica. 
 
No són objecte de valoració, per considerar-se pròpies d’una bona execució d’obra, les 
consideracions en el muntatge de les instal·lacions, en la millor ubicació dels equips o en la 
seva subjecció. 
 
No són objecte de valoració la tramitació de les inspeccions de control obligatòries en obra. 
 
La seva puntuació és de ...........................................................................................     2’5 
punts. 
 
La seva puntuació total és de ........................................................................   10,5 punts. 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les 
empreses és el següent: 

 

EMPRESES 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI 
DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL Memòria tècnica 

descriptiva 
Millores 

mediambientals 

Millores en la 
conservació i 

manteniment de 
les instal·lacions o 

equipaments 

UTE FCC CONSTRUCCIÓN 
SA – FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURES 
ENERGÈTIQUES SAU. 
 

1       
 
 

13 

 
 
 

3,5 

 
 
 

3 

 
 
 

19,5 

UTE CONSTRUCTORA 
D’ARO SA – GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL.  
 

2        
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

15 

UTE COPCISA SA. -  
ELECNOR SA. 
 

3        
17 

 
2,5 

 
2,5 

 
22 

CORSAN – CORVIAM 
CONSTRUCCIÓN SA. 
 

4        
12 

 
3 

 
3 

 
18 
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EMPRESES 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI 
DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL Memòria tècnica 

descriptiva 
Millores 

mediambientals 

Millores en la 
conservació i 

manteniment de 
les instal·lacions o 

equipaments 

UTE CONSTRUCCIONES 
COTS Y CLARET SL. - 
CERTIS OBRES I SERVEIS 
SAU. 
 

5        
 
 

19 
 
 

 
 
 

3 

 
 
 

2,5 

 
 
 

24,5 

UTE DRAGADOS SA. – 
ACSA OBRAS  E 
INSFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 
 

6       
 

12 

 
 

1,5 

 
 

1,5 

 
 

15 

UTE CONSTRUCTORA  
CALAF SAU - COBRA 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS SA.  
 

7        
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

13 

F. CLOSA ALEGRET SA. 
 

8         
13 

 
1,5 

 
1,5 

 
16 

UTE CRC OBRAS Y 
SERVICIOS SL. - 
CONSTRUCCIONES 
CALER SAU. 
 

9          
 

10 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

11 

SACYR CONSTRUCCIÓN 
SA. 
 

10        
14 

 
3,5 

 
2 

 
19,5 

CONSTRUCCIONES 
PÉREZ VILLORA SA. 
 

11        
14 

 
1,5 

 
2,5 

 
18 

TEYCO  SL 
 
 

12        
9 

 
2 

 
2 

 
13 

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS SA. 
 

13        
 

9 

 
 

0 

 
 

0,5 

 
 

9,5 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SA. 
 

14       
 

18 

 
 

3,5 

 
 

2 

 
 

23,5 

UTE COPISA 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA SA. – 
CONSTRUCIONES  BOSCH 
PASCUAL SA. 
 

15         
 
 

9 

 
 
 

1 

 
 
 

2,5 

 
 
 

12,5 
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EMPRESES 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI 
DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL Memòria tècnica 

descriptiva 
Millores 

mediambientals 

Millores en la 
conservació i 

manteniment de 
les instal·lacions o 

equipaments 

UTE CONSTRUCCIONES 
DECO SA. - ROMA 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU. 
 

16         
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

3,5 

 
 
 

16,5 

OBRASCON HUARTE Y 
LAIN SA. 
 

17        
12 

 
2,5 

 
1,5 

 
16 

UTE VIASGON OBRAS Y 
SERVICIOS SL.- 
ELECTROMECÁNICA 
SOLER SL. 

18       
 

9 

 
 

1,5 

 
 

2,5 

 
 

13 

UTE REHAC SA. – 
ROMERO GAMERO SAU – 
SURIS SL. 

19       
13 

 
1 

 
2 

 
16 

UTE SERVEIS OBRES I 
MANTENIMENT SL. – 
SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU. 

20       
 

11 

 
 

2 

 
 

3,5 

 
 

16,5 

CONSTRUCCIONES 
RUBAU SA. 

21  
11 

 
0,5 

 
1 

 
12,5 

UTE COMSA 
INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES 
SL. – COMSA SAU. 

22   
 

15 

 
 

1 

 
 

3,5 

 
 

19,5 

FERROVIAL AGROMAN 
SA. 

23   
10 

 
2,5 

 
0,5 

 
13 

CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ SA. 

24   
10 

 
0 

 
0 

 
10 

URCOTEX INMOBILIARIA 
SL. 

25   
10 

 
2,5 

 
2,5 

 
15 

UTE CIVIL STONE SL. – 
IMESAPI SA. 

26  
7 

 
1 

 
0 

 
8 

ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA. 

27   
13 

 
1,5 

 
1,5 

 
16 

UTE ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS SL. – 
AERONAVAL DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES SA. 

28  
 
 

7 

 
 
 

1,5 

 
 
 

0 

 
 
 

8,5 

UTE BENITO ARNÓ E 
HIJOS SAU – SOCIEDAD 
IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS SA. 

29  
 
 

9 

 
 
 

2,5 

 
 
 

1,5 

 
 
 

13 

BIGAS GRUP SLU. 30         7 1,5 0,5 9 
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EMPRESES 

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI 
DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL Memòria tècnica 

descriptiva 
Millores 

mediambientals 

Millores en la 
conservació i 

manteniment de 
les instal·lacions o 

equipaments 

UTE INICIATIVAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRA 
CIVIL SL – ELECTRICIDAD 
FERYSAN SA. 

31  
 

8 

 
 

0 

 
 

2,5 

 
 

10,5 

 
Es proposa l’exclusió, per no obtenir un mínim de 15 punts en la valoració dels criteris que 
depenen d’un judici de valor, de les següents empreses: 
 
7. UTE CONSTRUCTORA  CALAF SAU - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
9. UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS SL. - CONSTRUCCIONES CALER SAU 
12. TEYCO  SL 
13. ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA 
15. UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA. – CONSTRUCIONES BOSCH 
PASCUAL SA 
18. UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL.- ELECTROMECÁNICA SOLER SL. 
21. CONSTRUCCIONES RUBAU SA. 
23. FERROVIAL AGROMAN SA 
24. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
26. UTE CIVIL STONE SL. – IMESAPI SA 
28. UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL. – AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES SA 
29. UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS SA 
30. BIGAS GRUP SLU 
31. UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL – ELECTRICIDAD 
FERYSAN SA 
 
Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del 
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació del 
“PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ I DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS DE 
L’EDIFICI DEL PARANIMF DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL” el sotasignat cap 
del Servei de Projectes i Obres, proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència 
el present informe. 
 
[...]”. 

 
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160, i 320 del TRLCSP, i 
l’article 25, del Reial decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei de contractes del sector públic la Mesa de Contractació va acordar proposar per 
unanimitat, a l’òrgan de contractació, l’exclusió de la contractació de les obres del 
“Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici 
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578) de les empreses 
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següents, per no obtenir un mínim de 15 punts en la valoració dels criteris que 
depenen d’un judici de valor: 
 

- UTE CONSTRUCTORA CALAF SAU - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 
SA  

- UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS SL. - CONSTRUCCIONES CALER SAU 
- TEYCO  SL 
- ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA 
- UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA. – CONSTRUCCIONES  

BOSCH PASCUAL SA 
- UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL.- ELECTROMECÁNICA SOLER SL. 
- CONSTRUCCIONES RUBAU SA. 
- FERROVIAL AGROMAN SA 
- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
- UTE CIVIL STONE SL. – IMESAPI SA 
- UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL. – AERONAVAL DE 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA 
- UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA 
- BIGAS GRUP SLU 
- UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL – 

ELECTRICIDAD FERYSAN SA 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 de les empreses admeses, 
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica, els quals ofereixen el 
resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a la proposta d’UTE formada per FCC 
CONSTRUCCION SA amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Balmes, 36, CP 08006 
BARCELONA i l’empresa FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS 
SA, amb NIF-XXX i amb domicili a efectes de notificació a l’Avinguda Josep Anselm 
Clavé, 130, CP 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona), la qual presenta una 
oferta econòmica per la quantitat de quatre milions nou-cents setanta-dos mil quatre-
cents noranta-vuit euros (4.972.498,00 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de 
garantia de dotze mesos. 
 
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 a la proposta d’UTE formada per 
CONSTRUCTORA  D'ARO SA amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Ginjoler, 6 entresòl, 
CP 08242 MANRESA (Barcelona) i l’empresa GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL, amb NIF-XXX i amb domicili a l’avinguda Alcalde Barnils,72 1ª 
planta, CP SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona), la qual presenta una oferta 
econòmica per la quantitat de, quatre milions cent quaranta-un mil quatre-cents 
setanta-un euros amb noranta-tres cèntims (4.141.471,93 €) IVA exclòs i una 
ampliació del termini de garantia d’un any. 
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TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 a la proposta d’UTE formada per COPCISA SA 
amb NIF-A08190696 i amb domicili al carrer Anglí, 31 5ª planta, CP 08017 
BARCELONA i l’empresa ELECNOR SA, amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Rambla 
Solanes, 29-31 CP 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona la qual presenta 
una oferta econòmica per la quantitat de quatre milions set-cents vuitanta-quatre mil 
tres-cents vint-i-set euros (4.784.327,00 €), IVA exclòs i no presenta ampliació del 
termini de garantia d’un any.  
 
QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa, CORSAN - CORVIAM 
CONSTRUCCION SA, amb NIF- XXX i amb domicili al carrer Roselló, 33, 5ª planta, CP 
08029 BARCELONA, la qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de quatre 
milions quatre-cents setanta-nou mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb dotze cèntims 
(4.479.589,12 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a la proposta d’UTE formada per 
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Sant 
Fruitós, 4, CP 08242 MANRESA (Barcelona) i l’empresa  CERTIS OBRES SERVEIS 
SAU, amb NIF-XXX i amb domicili a la carretera C17 km 49,446 CP 08550 BALENYÀ 
(Barcelona), la qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de quatre milions 
tres-cents vint-i-cinc mil cinc-cents noranta euros amb deu cèntims (4.325.590,10 €), 
IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
SISÈ.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a la proposta d’UTE formada per 
DRAGADOS SA amb NIF XXX, i amb domicili a la Via Laietana, 33 7ª planta CP 08003 
BARCELONA i l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, amb NIF-XXX i 
amb domicili a la Ronda Guinardó, 99, CP 08041 BARCELONA, la qual presenta una 
oferta econòmica per la quantitat de quatre milions tres-cents cinc mil dos-cents 
setanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims (4.305.276,42 €), IVA exclòs i una 
ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
SETÈ.- Assenyalat amb el núm. 8 correspon a l’empresa F. CLOSA ALEGRET SA, 
amb NIF-XXX i amb domicili a l’avinguda Diagonal, 626, 3è 1ª, CP 08021 
BARCELONA, la qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de quatre milions 
cent noranta-dos mil set-cents setanta-sis euros amb setanta-tres cèntims 
(4.192.776,73 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
VUITÈ.- Assenyalat amb el núm. 10 correspon a l’empresa SACYR CONSTRUCCION 
SA, amb XXX i amb domicili al Paseo de la Castellana, 83-85, CP 28046 MADRID, la 
qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de quatre milions tres-cents 
vuitanta-un mil sis-cents vint euros amb seixanta-sis cèntims (4.381.620,66 €), IVA 
exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
NOVÈ.- Assenyalat amb el núm. 11 correspon a l’empresa CONSTRUCCIONES 
PEREZ VILLORA  SA, amb NIF-XXX i amb domicili a l’Avinguda Barcelona,109 2ª 
planta, CP 08970 SANT JOAN DESPÍ (Barcelona), la qual presenta una oferta 
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econòmica per la quantitat de tres milions nou-cents setanta-nou mil cinc-cents vint-i-
un euros amb vuitanta-tres cèntims (3.979.521,83 €), IVA exclòs i una ampliació del 
termini de garantia de dotze mesos. 
 
DESÈ.- Assenyalat amb el núm. 14 correspon a l’empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SA, amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Orense núm. 11 CP 
28020 MADRID i amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Gal·la Placídia, 1 
8º, CP 08006 BARCELONA, la qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de 
quatre milions quaranta-vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quatre cèntims 
(4.048.884,04 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
ONZÈ.- Assenyalat amb el núm. 16 correspon a la proposta d’UTE formada per 
CONSTRUCCIONES DECO SA amb NIF-XXX i amb domicili a la Travessera de les 
Corts, 369 entresol 1º, CP 08029 BARCELONA i l’empresa ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, amb NIF-XXX i amb domicili a l’Avinguda 
Doctor Garcia Teixidó, 116, CP 25242 MIRALCAMP (Lleida), la qual presenta una 
oferta econòmica per la quantitat de quatre milions vuit-cents cinquanta-set mil vuit-
cents vuitanta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (4.857.884,76 €), IVA exclòs i una 
ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
DOTZÈ.- Assenyalat amb el núm. 17 correspon a l’empresa OBRASCON HUARTE Y 
LAIN SA, amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Tarragona,149-157 CP 08014, 
BARCELONA, la qual presenta una  oferta econòmica per la quantitat de quatre milions 
cinc-cents disset mil dos-cents noranta-cinc euros amb sis cèntims (4.517.295,06 €), 
IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
TRETZÈ.- Assenyalat amb el núm. 19 correspon a la proposta d’UTE formada per 
REHAC, SA, amb NIF- XXX i domicili al carrer Osona,1 Parc de Negocis “Mas Blau” CP 
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona), l’empresa  ROMERO GAMERO SAU 
amb NIF XXX i domicili al carrer Osona,1 Parc de Negocis Mas Blau CP 08820 EL PRAT 
DE LLOBREGAT (Barcelona) i l’empresa SURIS SL, amb NIF-XXX i domicili al carrer 
Marroc, 210-212, CP 08019 BARCELONA, la qual presenta una oferta econòmica per la 
quantitat de quatre milions nou-cents deu mil cinc-cents quaranta-set euros amb vint-i-
quatre cèntims (4.910.547,24 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia 
d’un any. 
 
CATORZÈ.- Assenyalat amb el núm. 20 correspon a la proposta d’UTE formada per 
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL, amb NIF- XXX i domicili al carrer Marina, 311 
entresol 1ª CP 08025 BARCELONA i l’empresa SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU, amb NIF-XXX i amb domicili al carrer Potosí, 20 CP 08030 
BARCELONA, la qual presenta una oferta econòmica per la quantitat de tres milions 
vuit-cents setanta-cinc mil tres-cents setanta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims 
(3.875.374,65 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
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QUINZÈ.- Assenyalat amb el núm. 22 correspon a la proposta d’UTE formada per 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL, amb NIF- XXX i amb 
domicili a l’Avinguda Roma, 25, CP 08029 BARCELONA, i l’empresa COMSA SAU, amb 
NIF-XXX i amb domicili al carrer Viriato, 47, CP 08014 BARCELONA, la qual presenta 
una oferta econòmica, per la quantitat de quatre milions noranta-dos mil vint-i-un euros 
amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs i una ampliació del termini de 
garantia de d’un any. 
 
SETZÈ.- Assenyalat amb el núm. 25 correspon a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA 
SL, amb NIF- XXX i domicili al carrer Tres Torres, 42, CP 08017, BARCELONA, la qual 
presenta una oferta econòmica per la quantitat de quatre milions tres-cents vint-i-sis mil 
nou-cents deu euros amb noranta-vuit cèntims (4.326.910,98 €), IVA exclòs i una 
ampliació del termini de garantia d’un any  
 
DISSETÈ.- Assenyalat amb el núm. 27 correspon a l’empresa ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA, amb NIF XXX i domicili a la plaça Europa, 9-11 CP 08908, 
l’HOSPITALET de LLOBREGAT (Barcelona), la qual presenta una oferta econòmica per 
la quantitat de quatre milions set-cents vuitanta-vuit mil trenta-sis euros (4.788.036,00 
€), IVA exclòs i una ampliació del termini de garantia d’un any. 
 
El resultat de la puntuació obtinguda per les empreses admeses és el següent: 
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EMPRESES Punts 
criteris 
judici de 
valor   

Preu ofertat 
(IVA exclòs) 

Diferència 
 

Punts criteri 
4 Oferta 
 

Punts 
criteri 
5 
 

Total 
criteris 
automàtics 
 

TOTAL 
 

Ordre 
de 
classif. 
 

UTE FCC CONSTRUCCION SA - FCC INDUSTRIAL 
E INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES SAU 

19,50 4.972.498,00 1.208.803,39 
31,45 10,00 41,45 60,95 14 

UTE CONSTRUCTORA  D'ARO SA - GESTION 
INTEGRAL DE INSTALACIONES SL 

15,00 4.141.471,93 2.039.829,46 
53,08 10,00 63,08 78,08 6 

UTE COPCISA SA - ELECNOR SA 22,00 4.784.327,00 1.396.974,39 36,35 0,00 36,35 58,35 17 

CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 18,00 4.479.589,12 1.701.712,27 44,28 10,00 54,28 72,28 11 

UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL - 
CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 

24,50 4.325.590,10 1.855.711,29 
48,29 10,00 58,29 82,79 5 

UTE DRAGADOS SA - ACSA OBRAS I 
INFRAESTRUCTURAS SA 

15,00 4.305.276,42 1.876.024,97 
48,81 10,00 58,81 73,81 9 

F. CLOSA ALEGRET SA 16,00 4.192.776,73 1.988.524,66 51,74 10,00 61,74 77,74 7 

SACYR CONSTRUCCION SA 19,50 4.381.620,66 1.799.680,73 46,83 10,00 56,83 76,33 8 

CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 18,00 3.979.521,83 2.201.779,56 57,29 10,00 67,29 85,29 3 

VIAS Y CONSTRUCCIONES SA 23,50 4.048.884,04 2.132.417,35 55,49 10,00 65,49 88,99 1 

UTE CONSTRUCCIONES DECO SA I ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU 

16,50 4.857.884,76 1.323.416,63 
34,44 10,00 44,44 60,94 15 

OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 16,00 4.517.295,06 1.664.006,33 43,30 10,00 53,30 69,30 12 

UTE REHAC,SA-ROMERO GAMERO SAU-SURIS SL  16,00 4.910.547,24 1.270.754,15 33,06 10,00 43,06 59,06 16 

UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL - 
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES SAU 

16,50 3.875.374,65 2.305.926,74 
60,00 10,00 70,00 86,50 2 

UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES SL - COMSA SAU 

19,50 4.092.021,52 2.089.279,87 
54,36 10,00 64,36 83,86 4 

URCOTEX INMOBILIARIA SL 15,00 4.326.910,98 1.854.390,41 48,25 10,00 58,25 73,25 10 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 16,00 4.788.036,00 1.393.265,39 36,25 10,00 46,25 62,25 13 
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De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160 i 320 del TRLCSP, la 
Mesa de Contractació considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan competent 
l’adjudicació mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació 
relativa al “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de 
l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578) a l’empresa VIAS 
Y CONSTRUCCIONES SA, amb CIF-XXX, per un import de quatre milions quaranta-
vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quatre cèntims (4.048.884,04 €), més 
vuit-cents cinquanta mil dos-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims 
(850.265,65 €) en concepte de 21% d’IVA, d’acord amb la seva oferta, que inclou, 
entre altres propostes, el següent: 
 

- L’ampliació del termini de garantia en un any (resultant un termini total de 
garantia de tres anys). 
 

- La implantació d’un sistema de control d’accessos del personal d’obra. 
 

- La instal·lació d’un sistema d’alarma i vigilància en l’àrea d’obres. 
 

- La implantació d’un pla de compres i abassegament de materials per tal d’evitar 
molèsties per emmagatzematges perllongats. 

 
- Propostes de materials provinents de processos de fabricació on s’empra el 

reciclat, materials de baix contingut o sense substàncies tòxiques i de llarga 
vida útil, d’acord amb les fitxes de característiques incloses en l’oferta i les 
certificacions ambientals corresponents. 

 

- La incorporació de convertidors de freqüència a les bombes de circulació 
d’aigua, per reduir el desgast de les mateixes. 
 

- La implementació d’una bateria de condensadors, per compensar l’energia 
reactiva consumida. 
 

- La incorporació al sistema de ventilació existent de sensors de CO2 per reduir 
el desgast dels ventiladors.  

 
Així mateix, l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del present 
procediment és el següent: 
 

2. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU 

3. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 
4. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA 

SAU 
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5. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS 
SAU 

6. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL 

7. F. CLOSA ALEGRET SA 
8. SACYR CONSTRUCCION SA 
9. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
10. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
11. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
12. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
13. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
14. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
15. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS SAU 
16. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
17. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 

 
V. Disposició de la despesa 

 
S’ha de disposar la despesa pluriennal de quatre milions vuit-cents noranta-nou mil 
cent quaranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (4.899.149,69 €), que anirà a 
càrrec dels pressupostos corporatius del 2016 i 2017, d’acord amb el següent detall: 
 
- 1.930.264,98 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2016 i 
- 2.968.884,71 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017, 
 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

VI. Garantia definitiva i altres circumstàncies que consten a l’expedient 
 
L’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES SA ha constituït la garantia definitiva per 
import de dos-cents dos mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb vint cèntims 
(202.444,20 €), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, constituïda 
mitjançant assegurança de l’entitat Companyia d’Assegurances ASEFA, SA 
SEGUROS Y REASEGUROS, segons carta de pagament, de data 27 de maig de 
2016 (assentament núm. 1000096958). 
 
A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 151 i 
concordants del TRLCSP i a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives 
particulars per a procedir a l’adjudicació del contracte de referència. 
 

VII. Òrgan competent 
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De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple 
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un import 
que superi la quantia de sis milions d’euros. 
 
No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 

 
Primer.- EXCLOURE de la licitació de les obres del “Projecte executiu de la 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial” (P14UI1578) les empreses següents, per no obtenir el mínim de 15 punts 
en la primera fase de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor: 
 

- UTE CONSTRUCTORA  CALAF SAU - COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS SA  

- UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS SL. - CONSTRUCCIONES CALER SAU 
- TEYCO SL 
- ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA 
- UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA. – CONSTRUCIONES  

BOSCH PASCUAL SA 
- UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL.- ELECTROMECÁNICA SOLER 

SL. 
- CONSTRUCCIONES RUBAU SA. 
- FERROVIAL AGROMAN SA 
- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
- UTE CIVIL STONE SL. – IMESAPI SA 
- UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL. – AERONAVAL DE 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA 
- UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU – SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA 
- BIGAS GRUP SLU 
- UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL – 

ELECTRICIDAD FERYSAN SA 
 
Segon.- ADJUDICAR, per procediment obert amb una pluralitat de criteris de 
valoració, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016, la contractació abans 
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esmentada a l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES SA, amb CIF-XXX, per un import 
de quatre milions quaranta-vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quatre 
cèntims (4.048.884,04 €), més vuit-cents cinquanta mil dos-cents seixanta-cinc 
euros amb seixanta-cinc cèntims (850.265,65 €) en concepte de 21% d’IVA, 
resultant un import total de quatre milions vuit-cents noranta-nou mil cent 
quaranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (4.899.149,69 €), d’acord amb la 
seva oferta, que inclou, entre altres propostes, el següent: 
 

- L’ampliació del termini de garantia en un any (resultant un termini total de 
garantia de tres anys). 
 

- La implantació d’un sistema de control d’accessos del personal d’obra. 
 

- La instal·lació d’un sistema d’alarma i vigilància en l’àrea d’obres. 
 

- La implantació d’un pla de compres i abassegament de materials per tal d’evitar 
molèsties per emmagatzematges perllongats. 

 
- Propostes de materials provinents de processos de fabricació on s’empra el 

reciclat, materials de baix contingut o sense substàncies tòxiques i de llarga 
vida útil, d’acord amb les fitxes de característiques incloses en l’oferta i les 
certificacions ambientals corresponents. 

 

- La incorporació de convertidors de freqüència a les bombes de circulació 
d’aigua, per reduir el desgast de les mateixes. 
 

- La implementació d’una bateria de condensadors, per compensar l’energia 
reactiva consumida. 
 

- La incorporació al sistema de ventilació existent de sensors de CO2 per reduir 
el desgast dels ventiladors.  
 

El contracte tindrà un termini d’execució de vint-i-quatre (24) mesos a comptar des 
de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat 
notificada l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. 
En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 

 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del 
present procediment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016: 
 

18. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU 

19. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 
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20. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA 
SAU 

21. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS 
SAU 

22. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES SL 

23. F. CLOSA ALEGRET SA 
24. SACYR CONSTRUCCION SA 
25. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
26. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
27. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
28. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
29. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
30. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
31. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS SAU 
32. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
33. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 

 
Quart.- DISPOSAR la despesa pluriennal de quatre milions vuit-cents noranta-nou 
mil cent quaranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (4.899.149,69 €), que anirà 
a càrrec dels pressupostos corporatius del 2016 i 2017, d’acord amb el següent detall: 
 
- 1.930.264,98 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2016 i 
- 2.968.884,71 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017, 
 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació en el perfil del contractant de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
Sisè.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
corresponent amb la Diputació de Barcelona dins el termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment adreçat a aquest efecte, 
de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (TRLCSP).   
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació 
de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que 
disposa l’article 154 del TRLCSP. 
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Vuitè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 
Novè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb 
indicació dels recursos que siguin procedents.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Abans ens referíem, 
quan parlàvem de la Direcció de Relacions Internacionals, a què hi havia determinats 
punts que apareixien en determinades reunions col·legiades, que potser serien objecte 
d’una ulterior explicació més enllà de dir, aquest punt concret va aparèixer en el seu 
moment determinat a la Comissió d’Hisenda i Recursos Humans. Quan nosaltres vam 
demanar l’explicació, se’ns va fer arribar el Dictamen que desenvolupava tot el 
projecte, però nosaltres entenem que, més enllà de disposar de la informació, el que 
clarificaria molt és explicar determinats projectes. Evidentment, la consideració que un 
projecte pugui ser susceptible de ser explicat o no és una qüestió subjectiva, però 
nosaltres entenem que, ni que sigui per l’import i la significació que té aquest projecte, 
doncs seria bo explicar-ho convenientment.  
 
El diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions amb la ciutat de 
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), diu: Una vegada més, cap inconvenient a explicar-
ho. Crec que ja ho hem fet en una altra ocasió. Això es tracta, molt ràpidament i 
després els hi suggeriré una cosa, de posar en funcionament una estructura pública 
que fa temps que està tancada, fa molts i molts anys: el Paranimf de l’Escola 
Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, que pot oferir, amb aquesta inversió, 
un nou espai amb una pluralitat d’usos, digues-li auditori, digues-li espai escènic, 
digues-li sala de congressos, etc. i que ha de donar servei no només als usuaris de 
l’Escola Industrial sinó al conjunt de la ciutat. Val a dir que aquest és un projecte que 
venia de molt lluny, que fa molts anys que la Diputació ho té en el punt de mira, però 
que, fins ara, no s’havia pogut executar. La veritat és que vam treure el concurs per set 
milions i escaig, em sembla recordar, i l’hem acabat adjudicant per 4,9 milions, 
després d’haver-se presentat més de trenta-una empreses i, per tant, d’haver fet una 
anàlisi molt detallada de totes les empreses que s’havien presentat i, també, de les 
condicions, tant tècniques com econòmiques que ens oferien per fer-lo. I tècnicament 
es va arribar a la conclusió de poder-lo adjudicar a VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA 
per aquest import.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, concreta que el preu de licitació va ser de 
7.400.000 euros. 
 
El senyor Ciurana continua la seva intervenció dient:  Jo insisteixo, m’ofereixo de nou 
i, si volen, mirarem d’organitzar, també ho dèiem fa una estona a l’Executiva, una visita 
a aquest espai, perquè jo crec que, una vegada s’hi és, es constata la perplexitat del 
fet que estigui tancat. Els deia, a l’Executiva, on em sembla que tots són alcaldes, 
menys jo: “Imagineu-vos que, al bell mig del vostre poble o ciutat, tinguéssiu una 
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estructura vàlida per obrir, per donar-li un ús social i és tingués tancada i barrada”. 
Això, crec, és una de les qüestions que hem de recuperar. Val a dir que tenim una 
experiència organitzant una visita, que va ser al Castell de Montjuïc, i em sembla que, 
dels cinquanta-un diputats apuntats, només hi va acabar anant el vicepresident Martí 
Pujol. Per tant, ja sé que les agendes són molt complicades i tot plegat però, vaja, si 
els sembla bé, de cara a després de l’estiu, organitzaríem o fixaríem una data per 
poder anar a veure’l. I jo els hi suggereixo que hi anem, no només al Paranimf sinó al 
conjunt de l’Escola Industrial. Hi ha possibilitats de conèixer des de la Xemeneia per 
dintre fins a la capella que hi ha a la Residència d’estudiants o el conjunt del recinte. 
Per tant, si els sembla bé, els suggeriré fer una visita de cara al setembre o l’octubre 
en la mesura que les agendes quadrin.  
 
Servei de Programació 
 

18.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import 62.791,88 € (seixanta-dos mil set-cents noranta-un euros 
amb vuitanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Calella, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- 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. Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 

D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Calella presentà, en data 24/06/2016, una sol·licitud d'un préstec de 
1.250.500,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella. 
 

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.250.500,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.250.500,00EUR amb una 
subvenció d’import de 62.791,88 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa  
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 62.791,88 EUR a l'Ajuntament de Calella per subsidiar el 
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préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 

signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24/06/2016, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 99.526,26 € (noranta-nou mil cinc-cents vint-i-sis euros 
amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament d’Igualada, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Igualada presentà, en data 02/07/2016, una sol·licitud d'un préstec de 
1.982.065,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Igualada. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.982.065,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.982.065,00EUR amb una 
subvenció d’import de 99.526,26 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 99.526,26 EUR a l'Ajuntament d'Igualada per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
02/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 

 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 

 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 9.912,13 € (nou mil nou-cents dotze euros amb tretze 
cèntims), a l'Ajuntament de Martorelles, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 

 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 

 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Martorelles presentà, en data 01/07/2016, una sol·licitud d'un préstec 
de 197.400,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorelles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 197.400,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 197.400,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 9.912,13 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i  
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 9.912,13 EUR a l'Ajuntament de Martorelles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
01/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorelles, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 36.775,34 € (trenta-sis mil set-cents setanta-cinc euros 
amb trenta-quatre cèntims), a l'Ajuntament Masquefa, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Masquefa presentà, en data 03/07/2016, una sol·licitud d'un préstec 
de 545.542,81 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Masquefa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 545.542,81 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
1,223%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 545.542,81 EUR amb una 
subvenció d’import de 36.775,34 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 36.775,34 EUR a l'Ajuntament de Masquefa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
03/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Masquefa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 20.020,84 € (vint mil vint euros amb vuitanta-quatre 
cèntims), a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà, en data 11/07/2016, una sol·licitud d'un 
préstec de 398.715,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 398.715,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 398.715,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 20.020,84 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i  
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.020,84 EUR a l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del 
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Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 11/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 70.298,78 € (setanta mil dos-cents noranta-vuit euros 
amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Pineda de Mar, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
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formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Pineda de Mar presentà, en data 01/07/2016, una sol·licitud d'un 
préstec de 1.400.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 
 

Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.400.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.400.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 70.298,78 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 70.298,78 EUR a l'Ajuntament de Pineda de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni 
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 01/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 43.968,75 € (quaranta-tres mil nou-cents seixanta-vuit 
euros amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Canyelles, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Canyelles presentà, en data 14/07/2016, una sol·licitud d'un préstec 
de 652.253,27 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Canyelles. 
 
Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 652.253,27 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
1,223%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 652.253,27 EUR amb una 
subvenció d’import de 43.968,75 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 43.968,75 EUR a l'Ajuntament de Canyelles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni Programa 
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
14/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canyelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 41.225,22 € (quaranta-un mil dos-cents vint-i-cinc euros 
amb vint-i-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sant Celoni, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni presentà, en data 14/07/2016, una sol·licitud d'un préstec 
de 821.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 821.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 821.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 41.225,22 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 41.225,22 EUR a l'Ajuntament de Sant Celoni per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni Programa 
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
14/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 59.358,31 € (cinquanta-nou mil tres-cents cinquanta-vuit 
euros amb trenta-un cèntims), a l'Ajuntament de Martorell, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017.  
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Martorell presentà, en data 15/07/2014, una sol·licitud d'un préstec de 
1.182.120,59 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell. 
 

Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.182.120,59 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.182.120,59 EUR amb una 
subvenció d’import de 59.358,31 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 59.358,31 EUR a l'Ajuntament de Martorell per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
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seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
15/07/2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 32.638,72 € (trenta-dos mil sis-cents trenta-vuit euros 
amb setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia presentà, en data 13/07/2016, una sol·licitud 
d'un préstec de 650.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. 
 
Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 650.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 650.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 32.638,72 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 32.638,72 EUR a l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni 
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 13/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 24.058,28 € (vint-i-quatre mil cinquanta-vuit euros amb 
vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet presentà, en data 12/07/2016, una sol·licitud 
d'un préstec de 479.120,58 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 479.120,58 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 479.120,58 EUR amb una 
subvenció d’import de 24.058,28 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 24.058,28 EUR a l'Ajuntament de Sant Vicenç de 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

177 
 

Castellet per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 12/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de 110.469,52 € (cent deu mil quatre-cents seixanta-nou 
euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA. per finançar les 
inversions del pressupost 2016.- 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 
Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, SA. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac presentà, en data 04/07/2016, una sol·licitud d'un 
préstec de 2.200.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. 
 

Banco de Sabadell, SA., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.200.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.200.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 110.469,52 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 110.469,52 EUR a l'Ajuntament de Montcada i 
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Reixac per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 04/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 € (trenta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Adequació oficina d'habitatge”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Calella.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos 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 
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data 
08/06/2016 per finançar la inversió “Adequació oficina d'habitatge” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Calella  
Actuació:  Adequació oficina d'habitatge 
Import crèdit:  35.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  795,10 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2016 
 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 140.000 € (cent quaranta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Instal. esportives i camerinos fàbrica Llobet”, al 0% d’interès i a 
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retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Calella.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent:  
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data 
08/06/2016 per finançar la inversió “Instal. esportives i camerinos fàbrica Llobet” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Calella  
Actuació:  Instal. esportives i camerinos fàbrica Llobet 
Import crèdit:  140.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.180,40 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2016 
 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent quaranta mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “SOC.TIC. Programari. Adquisició Modern. tram. adm.”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de La Garriga.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Garriga, presentada en 
data 20/05/2016 per finançar la inversió “SOC. TIC. Programari. Adquisició Modern. 
tram. adm.” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de la Garriga  
Actuació:  SOC.TIC.Programari.Adquisició Modern. tram. 

adm. 
Import crèdit:  75.000 euros 
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Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -225,53 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 26/2016 

* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 

33- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Urbanització Can Vilardebó sectors III i IV”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall, presentada en 
data 30/06/2016 per finançar la inversió “Urbanització Can Vilardebó sectors III i IV” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Lliçà de Vall  
Actuació:  Urbanització Can Vilardebó sectors III i IV 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2016 

* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Llar d'infants”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 
presentada en data 02/06/2016 per finançar la inversió “Llar d'infants” i que aquesta 
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compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Llinars del Vallès  
Actuació:  Llar d'infants 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 33/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Nova biblioteca municipal”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Molins de Rei.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent:  
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 

 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 

 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 

 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 

 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 

 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 

 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Molins de Rei, presentada 
en data 04/07/2016 per finançar la inversió “Nova biblioteca municipal” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 

 
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 
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la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Molins de Rei  
Actuació:  Nova biblioteca municipal 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 49/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 27.932,43 € (vint-i-set mil nou-cents trenta-dos 
euros amb quaranta-tres cèntims), per a finançar l’actuació local “Instal·lació 
fibra òptica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Monistrol de Calders.- 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 Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Monistrol de Calders, 
presentada en data 10/06/2016 per finançar la inversió “Instal·lació fibra òptica” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Monistrol de Calders  
Actuació:  Instal·lació fibra òptica 
Import crèdit:  27.932,43 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  634,55 euros 
Anualitats:  10 
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Referència: 37/2016 
 

* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-set mil nou-cents trenta-dos 
euros amb quaranta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
37.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 11.192,04 € (onze mil cent noranta-dos mil euros 
amb quatre cèntims), per a finançar l’actuació local “Arranjament carrer Mitjans”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Monistrol de 
Calders.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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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Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Monistrol de Calders, 
presentada en data 10/06/2016 per finançar la inversió “Arranjament carrer Mitjans” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Monistrol de Calders  
Actuació:  Arranjament carrer Mitjans 
Import crèdit:  11.192,04 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  254,25 
Anualitats:  10 
Referència: 36/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de onze mil cent noranta-dos euros 
amb quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
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38.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 42.000 € (quaranta-dos mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Millora espai públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Polinyà.- La Junta, de conformitat amb la proposta del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Polinyà, presentada en data 
28/06/2016 per finançar la inversió “Millora espai públic” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Millora espai públic 
Import crèdit:  42.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  954,12 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 41/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-dos mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
39.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 132.000 € (cent trenta-dos mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Equipaments municipals”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Polinyà.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Polinyà, presentada en data 
28/06/2016 per finançar la inversió “Equipaments municipals” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Equipaments municipals 
Import crèdit:  132.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
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Interessos implícits estimats  2.998,66 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 42/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta dos mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 114.898,79 € (cent-catorze mil vuit-cents noranta-
vuit euros amb setanta-nou cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació cal Carrera. Equip escènic i altres”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats, a l’Ajuntament de Sallent.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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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Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sallent, presentada en data 
01/07/2016 per finançar la inversió “Rehabilitació cal Carrera. Equip escènic i altres” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Rehabilitació cal Carrera. Equip escènic i altres 
Import crèdit:  114.898,79 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -345,50 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 48/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent catorze mil vuit-cents 
noranta-vuit mil euros amb setanta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
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41.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 € (seixanta mil cent-un euros amb vint-i-
un cèntims), per a finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica 
vella”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sallent.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sallent, presentada en data 
01/07/2016 per finançar la inversió “Expropiació pla especial fàbrica vella” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Expropiació pla especial fàbrica vella 
Import crèdit:  60.101,21 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.365,33 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cent-u euros amb 
vint-i-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

42.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 77.200€ (setanta-set mil dos-cents euros), per a 
finançar l’actuació local “Mobiliari, programes i utillatge”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 

Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 
presentada en data 10/02/2016 per finançar la inversió “Mobiliari, programes i utillatge” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  
Actuació:  Mobiliari, programes i utillatge 
Import crèdit:  77.200 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -232,14 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 4/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-set mil dos-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
43.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 97.800€ (noranta-set mil vuit-cents euros), per a 
finançar l’actuació local “Obres i instal·lacions”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent:  
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 
presentada en data 10/02/2016 per finançar la inversió “Obres i instal·lacions” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  
Actuació:  Obres i instal·lacions 
Import crèdit:  97.800 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.221,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 5/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-set mil vuit-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent-setanta cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Urb. carrer Via Augusta”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
presentada en data 27/01/2016 per finançar la inversió “Urb. carrer Via Augusta” i que 
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aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  
Actuació:  Urb. carrer Via Augusta 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
45.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 68.000 € (seixanta-vuit mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Adequació local de joventut i habitatges socials”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Subirats.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 

 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 

 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 

 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 

 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 

 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 

 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
29/06/2016 per finançar la inversió “Adequació local de joventut i habitatges socials” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
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 
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la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  

Actuació:  Adequació local de joventut i habitatges socials 
Import crèdit:  68.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.544,77 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 43/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-vuit mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Camins rurals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Subirats.- 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 Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
29/06/2016 per finançar la inversió “Camins rurals” i que aquesta compleix els requisits 
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Camins rurals 
Import crèdit:  50.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.135,86 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 44/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Inversió zones esportives”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos 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. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, 
presentada en data 17/06/2016 per finançar la inversió “Inversió zones esportives” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 

 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de la Torre de Claramunt  
Actuació:  Inversió zones esportives 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2016 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 

 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
48.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 115.300 € (cent quinze mil tres-cents euros), per a 
finançar l’actuació local “Millora eficiència energètica”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Ullastrell.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
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la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General 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). 
 
Vistos els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Ullastrell, presentada en data 
20/05/2016 per finançar la inversió “Millora eficiència energètica” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament d'Ullastrell  
Actuació:  Millora eficiència energètica 
Import crèdit:  115.300 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.619,29 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2016 

 
* 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 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent quinze mil tres-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar com 
a efectes no utilitzables un conjunt de béns informàtics, així com donar-los de 
baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a favor de l’AMPA Inst. Doctor Puigvert i de l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Besora.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius d’aquesta Corporació, 
ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar 
l’expedient administratiu oportú per a la cessió de béns informàtics a diferents Entitats i 
Ajuntaments.  
 
Atès que les diferents Entitats i Ajuntaments, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
la cessió de béns informàtics.  
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Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 29 de juny 
de 2016, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques, i al seu grau d’obsolescència.  
 
Atès que les Entitats i Ajuntaments, s’han mostrat interessats en els esmentats béns, 
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en el 
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per 
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 27 i 28 de juny de 2016.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 14 
d’abril de 2016 (núm. de registre 3048/16), va acordar delegar en la Junta de Govern 
la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016).   
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 

 

Primer.- DECLARAR els béns informàtics relacionats a l’annex, que seran cedits a 
diferents Entitats i Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996), amb el següent resum: 
 

- AMPA Inst Doctor Puigvert: 20 ordinadors 
- Ajuntament de Sant Quirze de Besora: 4 ordinadors 
 

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
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Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a les Entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya. 
 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les Entitats i Ajuntaments, que hauran de ser notificats a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a les Entitats i Ajuntaments per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar com 
a efectes no utilitzables una planxa i una plegadora industrials, així com donar-
los de baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de la Fundació Aspros.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR ha comunicat a 
aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient 
administratiu oportú per a la cessió d’una plegadora de tovalloles i una planxa 
industrial a la Fundació Aspros. 
 
Atès que la Fundació Aspros ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió de la 
plegadora de tovalloles i la planxa industrial. 
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 22 de juny 
de 2016, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la secretària 
general i la interventora general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efecte no utilitzable. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques. 
 
Atès que la Fundació Aspros s’ha mostrat interessada en els esmentats béns, per tal 
de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que està inscrita en el registre 
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
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Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 21 i 22 de juny de 2016 respectivament. 
 
Atès que es va realitzar la baixa de l’inventari, mitjançant decret de data 14 de 
desembre de 2015 (registre d’expedients: 11.296/15) de la plegadora de tovalloles i 
abans d’iniciar el procés de desmantellament de la mateixa es va presentar la 
sol·licitud de cessió per part de Fundació Aspros. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 14 
d’abril de 2016 (núm. de registre 3048/16), va acordar delegar en la Junta de Govern 
la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, deferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- DECLARAR el bé moble relacionat, que serà cedit a la Fundació Aspros, com 
a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen 
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, 
del 9.2.1996).  
 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

F157158 H177517 20/07/2007 340101 
Planxa 

semindustrial amb 
complements 

729,64 513,71 215,93 

 

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la 
seva comptabilització. 
 

Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels següents béns a la Fundació Aspros, a fi 
i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 
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Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

F157158 H177517 20/07/2007 340101 
Planxa 

semindustrial amb 
complements 

729,64 513,71 215,93 

F159900 H187998 19/05/2009 340101 
Plegadora, marca 

Triton, núm de 
serie Plp220  

60.633,20 33.214,81 27.418,39 

 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de la Fundació Aspros, que haurà de ser notificada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Aspros per al seu 
coneixement i efecte.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
convalidar i d’altra banda, aprovar, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’autorització per a la instal·lació, a precari, d’uns mòduls provisionals situats a 
la zona est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet, propietat de la 
Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries del 
Recinte Mundet, inscrit amb el codi d’actiu F000043, amb naturalesa jurídica de bé de 
domini públic, on es troben concretament l’edifici Poliesportiu i les instal·lacions 
esportives de la zona est del Recinte Mundet. 
 
D’acord amb l’article 8 del Text Refós dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local 
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció Immobiliària 
Patrimonial, actualment Secció Econòmico-Administrativa i de Gestió Immobiliària, 
integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, amb data 8 de juny de 2000, va 
aprovar un acord relatiu a la cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del recinte de les Llars Mundet, 
així com minuta del conveni a formalitzar.  
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El 14 de febrer de 2001 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona el conveni relatiu a la cessió d’ús de l’espai descrit i el 28 de juny de 
2001 es va aprovar per la llavors Comissió de Govern addenda de l’esmentat conveni.  
 
Per acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 2011 es va aprovar el dictamen per 
autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona per a la instal·lació a l’espai del Recinte Mundet 
de mòduls provisionals i a precari per a vestuaris a les esmentades instal·lacions 
esportives, per un període màxim de quatre anys a comptar des de la data de recepció 
de la notificació, que es va produir l’11 de juliol de 2011.  
 
Per Decret número 7324/15 de 13 de juliol de 2015 la Diputació de Barcelona va 
autoritzar l’ús dels mòduls provisionals per a vestuaris pel període comprés entre l’11 
de juliol i el 31 de desembre de 2015.  
 
El 9 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va presentar al Registre General 
d’Entrada de la Diputació de Barcelona sol·licitud, enregistrada amb el número 
1500056239, per a l’autorització per a la instal·lació al Recinte Mundet d’un segon 
conjunt de mòduls prefabricats destinats a bar, infermeria i vestidors per tal de poder 
continuar prestant serveis a les instal·lacions esportives en tant no es construeixi 
l’edifici que integri aquestes dependències. 
 
El 16 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va presentar al Registre 
General d’Entrada de la Diputació de Barcelona sol·licitud, enregistrada amb el 
número 1500066909, d’una pròrroga de l’autorització d’ús dels mòduls prefabricats 
existents al Recinte Mundet que finalitzava en data 31 de desembre de 2015, així com 
reiteració de la sol·licitud de l’autorització per a la instal·lació d’un segon conjunt de 
mòduls provisionals fins que es pugui fer front a la realització d’un edifici definitiu que 
inclogui totes aquestes dependències. 
 
Al respecte d’aquestes peticions, la Subdirecció d’Edificació i la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona han emès en data 24 de maig de 2016, informe 
tècnic favorable del primer grup de mòduls instal·lats així com a la instal·lació del 
segon grup de mòduls prefabricats, però condicionada a que se segueixen adequant 
les instal·lacions a les consideracions d’accessibilitat, seguretat i durabilitat en relació 
amb la normativa tècnica del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments esportius de 
Catalunya que es relacionen a les consideracions de l’esmentat informe. 
 
Les noves instal·lacions provisionals seran per compte i càrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
D’acord amb el pacte cinquè 2 a) de l’esmentat conveni, de data 14 de febrer de 2001, 
«La Diputació autoritza a l’Ajuntament a executar, pel seu compte i càrrec, les obres 
necessàries per tal d’adequar i millorar els edificis, espais i instal·lacions objecte del 
present conveni, a les necessitats funcionals que es creguin necessàries, 
conformement al projecte redactat i tramitat per l’Ajuntament, prèvia conformitat al 
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respecte de la Comissió de Govern de la Diputació a la vista dels informes emesos 
pels Serveis d’Esports i de Projectes, Obres i Manteniment.» 
 
La zona d’ubicació dels mòduls es troba dintre dels espais i instal·lacions d’ús esportiu 
objecte de cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona pel conveni de 14 de febrer de 
2001, d’acord amb els plànols que s’acompanyen com a annex I del conveni. 
 
És voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb el desenvolupament de les 
activitats de l’Ajuntament de Barcelona, ja que redunden en benefici del conjunt dels 
ciutadans de la província de Barcelona, mitjançant l’autorització per a la instal·lació 
d’uns mòduls prefabricats per a serveis a la zona est de les instal·lacions esportives 
del Recinte Mundet. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Subdirecció d’Edificació i la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona de 24 de maig de 2016. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 30 de juny 2016 i 1 de juliol de 2016, respectivament. 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist que segons l’article 55 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions 
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
activitats, en relació amb l’article 10 i 57 de la mateixa norma i en relació, així mateix, 
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de 
les Administracions Públiques, a on s’estableix el procediment d’adjudicació directa pel 
que respecta a les autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del 
Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de 
domini públic. 
 
La referida autorització té caràcter temporal mentre no se solucioni de manera 
definitiva una nova ubicació i construcció de l’edifici que hagi d’ubicar tots els serveis 
de les instal·lacions esportives. 
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Vist l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), d’acord amb el qual correspon l’aprovació 
de l’autorització d’ús a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- CONVALIDAR, des de l’1 de gener de 2016 i fins a l’aprovació dels presents 
acords, l’autorització per a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats provisionals 
destinats a diferents serveis, situats a la zona est de les instal·lacions esportives del 
Recinte Mundet, ja instal·lats, a favor de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’autorització per a la instal·lació d’uns mòduls 
prefabricats provisionals destinats a diferents serveis, situats a la zona est de les 
instal·lacions esportives del Recinte Mundet, ja instal·lats, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, fins a la construcció del nou edifici que ha d’ubicar totes aquestes 
dependències, i en tot cas com a màxim fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Tercer.- APROVAR INICIALMENT la minuta de conveni de regulació de les condicions 
de l’autorització a favor de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

«CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’UNS MÒDULS PROVISIONALS SITUATS A LA ZONA EST DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DEL RECINTE MUNDET, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per _________. 
 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per __________. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries del Recinte 
Mundet, inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000043, amb 
naturalesa jurídica de bé de domini públic, on es troba l’edifici Poliesportiu i les instal·lacions 
esportives de la zona est del Recinte Mundet. 
  
II. D’acord amb l’article 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local 
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme s’encomana 
a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció Immobiliària Patrimonial, actualment 
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Secció Econòmico-Administrativa i de Gestió Immobiliària, integrada a l’Oficina de Patrimoni 
i Gestió Immobiliària. 
 
III. La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, amb data 8 de juny de 2000, va 
aprovar un dictamen, relatiu a la cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet. 
 
IV. En data 14 de febrer de 2001, es va signar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona el conveni de cessió d’ús de l’espai descrit i el 28 de juny de 2001 es va 
aprovar per la Comissió de Govern una addenda de l’esmentat conveni. 
 
V. En data 30 de juny de 2011 per acord de la Junta de Govern es va aprovar l’autorització 
de l’ús de l’esmentat espai del Recinte Mundet per a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats 
provisionals per a vestidors de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet, per un 
període de 4 anys a comptar des de l’11 de juliol de 2011 i que es va autoritzar l’ús per 
Decret número 7324/15 de 13 de juliol de 2015 fins el 31 de desembre de 2015. 
 
VI. El 9 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va presentar al Registre General 
d’Entrada de la Diputació de Barcelona sol·licitud, enregistrada amb el número 1500056239, 
per a l’autorització per a la instal·lació al Recinte Mundet d’un segon conjunt de mòduls 
prefabricats destinats a bar, infermeria i vestidors per tal de poder continuar prestant serveis 
a les instal·lacions esportives en tant no es construeixi l’edifici que integri aquestes 
dependències. 
El 16 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va presentar al Registre General 
d’Entrada de la Diputació de Barcelona sol·licitud, enregistrada amb el número 1500066909, 
d’una pròrroga de l’autorització d’ús dels mòduls prefabricats existents al Recinte Mundet 
que finalitzava en data 31 de desembre de 2015, així com reiteració de la sol·licitud de 
l’autorització per a la instal·lació d’un nou segon conjunt de mòduls provisionals fins que es 
pugui fer front a la realització d’un edifici definitiu que inclogui totes aquestes dependències. 
 
VII. Al respecte d’aquestes peticions, la Subdirecció d’Edificació i la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona han emès en data 24 de maig de 2016, informe 
tècnic favorable del primer grup de mòduls instal·lats així com a la instal·lació del segon 
grup de mòduls prefabricats, però condicionada a que se segueixin adequant les 
instal·lacions a les consideracions d’accessibilitat, seguretat i durabilitat en relació amb la 
normativa tècnica del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments esportius de Catalunya que 
es relacionen a les consideracions de l’esmentat informe 
 
VIII. En concordança amb els fets fins ara exposats i d’acord amb l’apartat 3.2.e) de la 
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 
2016), s’aprovà per la Junta de Govern la subscripció del present conveni entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
IX. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona també aprovà la subscripció del present 
conveni mitjançant .... 
 
X. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
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col·laboracions amb altres administracions per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
Aquesta voluntat, s’ha fet palesa en nombrosos acords i convenis, així com en activitats 
realitzades per la pròpia Corporació. 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents,  
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni la regulació de les condicions de l’autorització, a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats provisionals per a 
diferents serveis de les instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet, ja 
instal·lats segons els plànols que s’acompanyen d’annex I, fins que es construeixi l’edifici 
que hagi d’ubicar les dependències o com a màxim fins el 31 de desembre de 2019, de 
conformitat amb l’informe de Subdirecció d’Edificació i Gerència de Serveis d’Esports. 
 
Segon.- Contraprestació econòmica 
 
La present autorització d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació 
econòmica a l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Destinació 
 
La instal·lació dels mòduls prefabricats provisionals es concreta en la ubicació d’un primer 
conjunt de mòduls composat de: 
 

- 10 ut. Conjunts modulars per vestuaris/sanitaris de mides totals exteriors per conjunt 
de 6,36x4,72 m o similars, instal·lats a doble planta formant 5 blocs. S’inclouran 5 
mòduls d’escales per accedir als mòduls situats a planta primera 

- 1 ut. Conjunt modular de guixetes instal·lat a la planta baixa de mides totals exteriors 
de 6,36x4,72 m o similars 

- 1 ut. Mòdul prefabricat de mides totals exteriors 4,36x2,36 m. on s’ubica la caldera 
 
I un altre conjunt composat dels següents elements: 
 
- 2 ut. vestidors d’homes, superposats en dues plantes de 6,10x4,90 m cadascun 
- 1 ut. vestidor de dones de 4,90x4,90 m 
- 1 ut. bar + magatzem de 5,94x4,40 m 
- 1 ut. WC homes-dones de 2,20x5,50 m 
- 1 ut. infermeria de 2,20x6,45 m 
- 1 ut. vestidor d’àrbitres de 2,20x6,45 m 

 
Quart.- Gestió 
 
L’Ajuntament gestionarà la utilització d’aquests mòduls de manera directa o per l’entitat que 
determini. 
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Així mateix l’Ajuntament assumirà en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin 
derivar al respecte.  
 
Cinquè.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
El present conveni tindrà una durada fins a la construcció de l’edifici que hagi d’ubicar les 
dependències a que es destinen els mòduls provisionals i com a màxim fins el 31 de 
desembre de 2019. Entrarà en vigor en el moment de la darrera signatura, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2016. 
 
Sisè.- Despeses 
 
L’Ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els espais utilitzats, 
com a conseqüència dels manteniments o contractes propis dels mòduls prefabricats així 
com els que siguin repercutibles. 
 
Així mateix, aniran a càrrec de l’Ajuntament la part de despeses generals del Recinte 
Mundet que li puguin correspondre com a usuari del recinte, per la qual cosa el coeficient de 
participació en les despeses del recinte quedarà establert en proporció a les instal·lacions 
en funcionament. 
 
L’Ajuntament assumirà les despeses que puguin originar-se als espais objecte d’aquesta 
autorització d’ús, l’impost de béns immobles o qualsevol altre que el substitueixi, així com 
altres impostos, tributs, taxes, contribucions i altres gravàmens.  
 
Els impostos, arbitris i contribucions i altres que s’imposin per raó de l’activitat, seran a 
càrrec de l’Ajuntament. 
 
Setè.- Obres de manteniment. 
 
La Diputació de Barcelona autoritza a l’Ajuntament la realització de les obres de 
manteniment ordinari dels mòduls i de les seves instal·lacions que puguin ser necessàries. 
Vuitè.- Subministraments continus 
 
L’Ajuntament, durant la gestió d’aquests espais, contractarà amb les companyies 
corresponents, els subministraments continus que es puguin individualitzar, com ara aigua, 
gas, electricitat i telèfon i tots aquells que calguin per acomplir la finalitat dels mòduls 
prefabricats instal·lats. 
 
Novè.- Lliurament dels terrenys i documentació 
 
Els terrenys ja es varen lliurar a l’Ajuntament per part de la Diputació de Barcelona en virtut 
del Conveni signat el 14 de febrer de 2001 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
L’Ajuntament lliurarà tota la documentació tècnica i plànols relatius als mòduls i a la xarxa de 
subministraments que s’hi connectarà, a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística o 
unitat que assumeixi les seves funcions. En cas de ser documentació provisional no 
definitiva, es compromet a lliurar la documentació definitiva tan bon punt disposi de la 
mateixa. 
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Desè.- Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 
o penal per les vicissituds que es puguin produir en els mòduls prefabricats autoritzats i en 
els terrenys demanials. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte dels esmentats mòduls prefabricats, les seves instal·lacions i el seu 
mobiliari. 
 
L’Ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se a les persones, 
en els mòduls i el seu contingut i en els terrenys demanials sempre que hi hagi causa 
imputable al funcionament i/o activitats que s’hi desenvolupen.  
 
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 
perjudicis, l’Ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, i si correspon 
els interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupen sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els 
causants directes dels danys. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament contractarà o inclourà a 
les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, els mòduls 
prefabricats, les instal·lacions relatives als subministraments d’aigua, electricitat, 
comunicacions i al sanejament d’aigües i qualsevol altre que s’hagi connectat, i els terrenys 
objecte d’autorització d’ús privativa, per tal de cobrir els danys que per determinades causes 
es puguin produir. 
 
Les indemnitzacions obtingudes per l’Ajuntament pels riscos coberts per la pòlissa 
d’assegurança d’acord amb aquest pacte, es destinaran a fer front a les responsabilitats 
derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 
 
Onzè.- Permisos i llicències 
 
Si per l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta autorització d’ús fossin 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, 
serà responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament la seva obtenció així com el pagament de 
qualsevol import relacionat amb les mateixes.  
 
Si per la realització de qualsevol obra autoritzada d’acord al pacte setè fos necessària 
l’obtenció de la corresponent llicència d’obra, aquesta s’haurà de presentar davant de la 
Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, o unitat que desenvolupi les seves 
funcions, abans del començament de les obres, essent per compte i càrrec de l’Ajuntament.  
 
Dotzè.- Limitacions 
 
En cap cas l’Ajuntament podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els 
espais objecte del present conveni sense autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 
 
Tretzè.- Seguretat 
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La Diputació de Barcelona prestarà el servei de protecció, vigilància i control d’accessos al 
Recinte Mundet i el servei de vigilància d’exteriors a través dels mitjans necessaris. A tal 
efecte, comunicarà a l’Ajuntament mitjançant l’interlocutor que designi, qualsevol 
contingència que es pugui detectar exteriorment i que pugui repercutir en la seguretat. 
 
L’Ajuntament comunicarà a la Diputació de Barcelona les necessitats d’autorització d’accés 
al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant formulari que es facilitarà per part 
de la Diputació de Barcelona, en el qual figurarà l’acceptació del marc general d’instrucció 
d’accés i normes d’ús al recinte i de l’espai comú, així com l’acceptació al tractament 
informàtic de les dades personals que s’utilitzarà exclusivament per gestionar les sol·licituds 
d’accés. 

 
L’Ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de que els mòduls 
prefabricats l’autorització d’instal·lació dels quals es regula pel present conveni, compleixin 
en tot moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, mesures de 
seguretat i evacuació. 

 
Catorzè.- Reversió d’obres i millores 
 
En el moment de finalització del conveni, l’Ajuntament desmantellarà el mòdul i les obres 
realitzades per instal·lar i connectar els subministraments als mòduls prefabricats i plantarà 
novament la vegetació que s’hagi vist afectada, restituint els terrenys al seu estat original. 

 
Quinzè.- Causes d’extinció 

 
El present conveni s’extingirà sense dret a indemnització a favor de l’Ajuntament, per les 
següents causes: 

 
a) Per revocació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic que es regula en el present 

conveni, d’acord amb les causes previstes en la legislació patrimonial. 

 
b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, que 

no hagi estat atès en el termini requerit. 

 
c) Per realització de l’objecte del conveni o finalització del termini de vigència. 

 
d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
 
e) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini pactat. 
Setzè.- Efectes de l’extinció del conveni 

 
L’Ajuntament reconeix la potestat de la Diputació de Barcelona per efectuar-ne el llançament 
i executar subsidiàriament al seu càrrec, previ requeriment i audiència de l’Ajuntament, les 
obres necessàries de desmantellament i de restabliment dels terrenys al seu estat original, 
amb liquidació provisional de les despeses, sens perjudici de la liquidació definitiva. 

 
Dissetè.- Naturalesa del present conveni 
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La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
Per resoldre les qüestions litigioses que resultin en aplicació del present conveni, serà 
competent la jurisdicció contenciosa i administrativa, acordant les parts expressament la 
submissió als jutjats i tribunals de Barcelona. 
 
 
Divuitè.- Requeriment previ a la via contenciosa-administrativa 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini d’un mes des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.» 

 
Quart.- ESTABLIR que l’autorització s’haurà de subjectar al contingut de l’informe de 
la Subdirecció d’Edificació de data 24 de maig de 2016 que s’adjunta com a Annex II al 
conveni. 
 

Cinquè.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Sisè.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Setè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura del conveni i qualsevol altre document 
que pugui derivar-se dels presents acords. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar 
l’ús a precari, a favor de la Universitat de Barcelona, per a la instal·lació d’un 
mòdul prefabricat provisional, destinat a tres aules, a la zona enjardinada 
propera al “Pavelló Verdaguer” del Recinte Torribera, de Santa Coloma de 
Gramenet.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici conegut com Pavelló Verdaguer, 
ubicat al Recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, que té la naturalesa 
jurídica de bé patrimonial i que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb 
el codi d’actiu F000995. 
 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona també es propietària dels terrenys del dit 
recinte que tenen natura de bé demanial d’acord amb la inscripció que figura a 
l’inventari de la Diputació de Barcelona amb el codi d’actiu F000058. 
El 25 d’abril de 2007, es signà un conveni entre la Diputació de Barcelona (en 
endavant la Diputació) i la Universitat de Barcelona (en endavant la Universitat) 
d’actualització i ampliació de l’àmbit de relació entre ambdues institucions en tot allò 
que afecta a temes de caràcter i contingut patrimonial. 
 
En relació amb el Recinte Torribera, i d’acord amb el pacte cinquè, es constituí un dret 
d’usdefruit a favor de la Universitat sobre diferents edificis del Recinte Torribera, entre 
els que s’hi troba el Pavelló Verdaguer, amb una durada de setanta-cinc anys, a 
comptar des de la data en la qual aquests edificis van adquirir la naturalesa jurídica de 
béns patrimonials, la qual cosa es produí el 4 d’octubre de 2007, per acord del Ple 
d’aquesta Corporació. 
 

També d’acord amb el mateix pacte, la Diputació es comprometé a impulsar la 
redacció de l’instrument urbanístic que possibilités la construcció de nous edificis de 
caràcter acadèmic, docent, de recerca o de transferència de coneixement, tecnologia i 
informació amb un sostre màxim de 40.000 m2.   
 

L’acompliment del dit compromís es materialitzà amb l’aprovació de la modificació del 
Pla General Metropolità del recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat el 13 de juliol de 2015, publicada al DOGC de 16 
de setembre de 2015. 
 

Actualment l’activitat docent no experimental del Campus d’Alimentació de Torribera 
de la Universitat s’està desenvolupant fonamentalment al Pavelló Verdaguer del referit 
recinte i per tal d’atendre les necessitats de nous espais s’ha projectat la construcció 
d’un nou edifici docent. 
 

El 28 de gener de 2016, la Universitat va presentar a la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística de la Diputació una sol·licitud per a la instal·lació d’un mòdul 
prefabricat provisional a la zona enjardinada propera al Pavelló Verdaguer, fins que 
estigués disponible la primera fase del nou edifici docent. El mòdul, per tal de donar 
resposta a les urgents necessitats d’espai, contindria tres aules, de capacitat de 80-
100 estudiants. 
 

La sol·licitud es basava en un document que portava per títol “Proposta d’aules 
provisionals Campus de l’Alimentació Torribera” elaborat per la Universitat i amb data 
de novembre de 2015. 
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La Universitat, mitjançant informe de 19 d’abril de 2016, signat pel Director de l’Àrea 
d’Obres i Manteniment-Pla Pluriennal, va completar la informació pendent de definir en 
la seva proposta d’aules provisional, previ requeriment de la Diputació, efectuat 
d’acord amb l’informe de 3 de març de 2016 elaborat pel Servei de Manteniment 
d’Edificis de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació. 
 

En data 5 de maig de 2016, s’emeté un informe tècnic definitiu sobre la “Proposta 
d’aules provisionals Campus de l’Alimentació Torribera” pel Servei de Manteniment 
d’Edificis de la Subdirecció d’Edificació del qual no es desprenia cap impediment per la 
instal·lació del mòdul provisional sol·licitat per la Universitat. 
 

Amb posterioritat, la Universitat de Barcelona va presentar el projecte d’aulari 
provisional en un document que portava per títol “Projecte d’aulari Provisional Campus 
de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona”, datat d’abril de 2016. 
 

En data 7 de juny de 2016, s’emeté informe del Servei de Manteniment d’Edificis de la 
Subdirecció d’Edificació que constatava que el projecte d’aulari provisional (abreujat 
com a “PAP”) no contenia la informació ja definida prèviament en l’informe de 5 de 
maig de 2016. 
 

Aquesta informació va ésser completada, per la Universitat de Barcelona mitjançant 
l’informe de 30 de juny de 2016 signat pel Director de l’Àrea d’Obres i Manteniment-Pla 
Pluriennal, que portava per títol: “Resposta a l’informe tècnic de la Diputació de 
Barcelona sobre la proposta d’aules provisionals al campus de l’alimentació de 
Torribera”. 
 

Finalment, en data 1 de juliol de 2016, el Servei de Manteniment d’Edificis de la 
Subdirecció d’Edificació informava dels següent tenor literal: 
 

“Informar que: 
A l’informe amb el títol: “Resposta a l’informe tècnic de la Diputació de Barcelona sobre la 
proposta d’aules provisionals al campus de l’alimentació de Torribera” amb data 30 de juny 
de 2016 i signat pel Director de l’Àrea d’Obres i Manteniment – Pla Plurianual Sr. Jordi Puig, 
es dóna resposta a tots els punts detallats al punt anterior, que formaven part de l’informe 
del sotasignant, amb data 7 de juny de 2016. 
 
Per tant, resten totes les qüestions resoltes i definides a aquest informe de la Universitat de 
Barcelona amb data 30 de juny, sense res més que informar.” 

 

Vistos els informes tècnics de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona 
de 3 de març, de 5 de maig, de 7 de juny i d’1 de juliol de 2016. 
 

Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 5 i 6 de juliol de 2016, 
respectivament. 
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Vist l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, d’acord amb el qual correspon l’aprovació 
de l’autorització d’ús a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’autorització de l’ús, per a la instal·lació en la zona enjardinada 
propera al Pavelló Verdaguer de Torribera, d’un mòdul prefabricat provisional destinat 
a tres aules, amb capacitat per a 80-100 estudiants, per al Campus de l’Alimentació 
del Recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Universitat de 
Barcelona, fins la construcció de la primera fase del nou edifici docent, i en tot cas, per 
un període màxim de quatre anys des de la signatura del conveni.  
 
Segon.- APROVAR la minuta de conveni d’autorització de l’ús, a favor de la 
Universitat de Barcelona, per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat provisional a la 
zona enjardinada propera al Pavelló Verdaguer del Recinte Torribera, que es transcriu 
a continuació, així com els Annexos I i II que l’acompanyen: 
  

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA DE REGULACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 
MÒDUL PREFABRICAT PROVISIONAL A LA ZONA ENJARDINADA PROPERA AL 
PAVELLÓ VERDAGUER DEL RECINTE TORRIBERA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..............,  
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, representada per ..... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona (en endavant la Diputació) és propietària de l’edifici conegut 

com Pavelló Verdaguer ubicat al Recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, que 
té la naturalesa jurídica de bé patrimonial, i que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000995. 

 
II. D’altra banda, la Diputació també és propietària dels terrenys del dit recinte que tenen 

naturalesa de bé demanial d’acord amb la inscripció que figura a l’inventari de la 
Diputació amb el codi d’actiu F000058. 

 
III. El 25 d’abril de 2007 es signà un conveni entre la Diputació i la Universitat de 

Barcelona (en endavant la Universitat), d’actualització i ampliació de l’àmbit de relació 
entre ambdues institucions, en tot allò que afecta a temes de caràcter i contingut 
patrimonial. 
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IV. En relació amb el Recinte Torribera, d’acord amb el pacte cinquè, es constituí un dret 

d’usdefruit a favor de la Universitat de Barcelona sobre diferents edificis del dit recinte, 
entre els que s’hi troba el Pavelló Verdaguer, amb una durada de setanta-cinc anys, a 
comptar des de la data en la qual aquests edificis adquiririen la naturalesa jurídica de 
béns patrimonials, la qual cosa es produí el 4 d’octubre de 2007, per acord del Ple 
d’aquesta Corporació. 

V. També d’acord amb el mateix pacte, la Diputació de Barcelona es comprometé a 
impulsar la redacció de l’instrument urbanístic que possibilités la construcció de nous 
edificis de caràcter acadèmic, docent, de recerca o de transferència de coneixement, 
tecnologia i informació amb un sostre màxim de 40.000 m2.   

 
VI. L’acompliment del dit compromís es materialitzà amb l’aprovació de la modificació del 

Pla General Metropolità del recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet  pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat el 13 de juliol de 2015, publicada al DOGC de 16 
de setembre de 2015. 

 
VII. Actualment l’activitat docent no experimental del Campus d’Alimentació de Torribera de 

la Universitat de Barcelona s’està desenvolupant fonamentalment al Pavelló Verdaguer 
del referit recinte i per tal d’atendre les necessitats de nous espais s’ha projectat la 
construcció d’un nou edifici docent. 

 
VIII. El 28 de gener de 2016, la Universitat va presentar a la Direcció de Serveis d’Edificació 

i Logística de la Diputació una sol·licitud per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat 
provisional, a la zona enjardinada propera al Pavelló Verdaguer, fins que estigués 
disponible la primera fase del nou edifici docent.  El mòdul, per tal de donar resposta a 
les urgents necessitats d’espai, contindria tres aules, de capacitat 80-100 estudiants.  

 
IX. La sol·licitud de la Universitat es basava en una Proposta d’aules provisionals 

redactada al novembre de 2015 i que posteriorment la Universitat va completar 
mitjançant informe de 19 d’abril de 2016. El Projecte definitiu que porta per títol Projecte 
d’Aulari Provisional del campus d’alimentació de Torribera de la Universitat de 
Barcelona es va redactar amb posterioritat, a l’abril de 2016 i es completaria mitjançant 
un informe de la Universitat de 30 de juny de 2016. 

 
X. El Servei de Manteniment d’Edificis de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació va 

informar respecte dels documents tècnics anteriorment referits de la Universitat, 
mitjançant els informes tècnics de 3 de març, 5 de maig, d 7 de juny i d’1 de juliol, tots 
de 2016. 

 
XI. Del conjunt dels informes tècnics del Servei de Manteniment d’Edificis de la Subdirecció 

d’Edificació no es desprèn cap impediment per la instal·lació del mòdul provisional 
sol·licitat per la Universitat. Tanmateix aquests informes documenten una sèrie de 
condicions i acords entre la Diputació i la Universitat relatius a l’autorització de l’ús del 
domini públic a favor d’aquesta darrera. 

 
XII. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 

diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col.laboracions amb altres administracions per a la consecució de finalitats d’interès 
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comú. Aquesta voluntat, s’ha fet palesa en nombrosos acords i convenis, així com en 
activitats realitzades per la pròpia Corporació. 

 
XIII. En concordança amb els fets fins ara exposats i d’acord amb l’article 3.2.e) de la 

Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016), aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, s’aprovà per la Junta de Govern, reunida en sessió de data ........., el 
dictamen de proposta de la subscripció del present conveni entre la Diputació de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

 
XIV. Per la seva banda, la Universitat de Barcelona també aprovà la subscripció del present 

conveni, mitjançant ......... 
 
 

Com a conseqüència dels antecedents exposats, ambdues parts, reconeixent-se plena 
capacitat, subscriuen els present conveni que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la regulació de l’autorització, de la Diputació de Barcelona a 
favor de la Universitat, d’ús privatiu de domini públic per a la instal·lació provisional d’un 
mòdul prefabricat, de la solera que l’envoltarà i de les instal·lacions i canalitzacions de 
subministraments que siguin necessaris així com l’ús d’aquest terreny, amb una superfície 
de 1.827,58 m

2
, d’acord amb el plànol que s’annexa. 

 
Segon.- Delimitació del terreny i ubicació del mòdul prefabricat 
 
El terreny demanial objecte d’autorització d’ús privatiu és el que consta delimitat en el plànol 
que s’adjunta com a Annex I al present conveni, i es correspon amb la zona enjardinada 
propera al Pavelló Verdaguer. El mòdul s’instal·larà en la porció de terreny grafiada en 
aquest plànol. 
 
Tercer.- Destí del mòdul, limitacions i condicions de la present autorització 
 
3.1. La Universitat destinarà el mòdul a 3 aules amb capitat de 80-100 estudiants. 
 
3.2. En cap cas la Universitat podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma el 

mòdul prefabricat, mentre estigui instal·lat en els terrenys objecte de l’autorització que 
es regula mitjançant el present conveni, ni tampoc l’autorització, atès que s’han tingut 
en compte característiques personals de l’autoritzat. 
 

3.3. L’autorització d´ús s’ajustarà a les condicions que es desprenen de les clàusules del 
conveni i de les condicions i acords continguts als següents documents que integren 
l’Annex II, que es relacionen més endavant, i que juntament amb el conveni conformen 
un únic document: 
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- Informe de 3 de març de 2016 del Servei de Manteniment d’Edificis de la 
Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona sobre la Proposta d’Aules 
Provisionals 

 
- Informe de 5 de maig de 2016 del Servei de Manteniment d’Edificis de la 

Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona sobre la Proposta d’aules 
Provisionals de la Universitat de Barcelona de novembre de 2015. 

 
- Informe de 7 de juny de 2016 del Servei de Manteniment d’Edificis de la 

Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona  
 
- Informe d’1 de juliol de 2016 del Servei de Manteniment d’Edificis de la 

Subdirecció d’Edificació. 
 
Quart.- Vigència, eficàcia i durada del conveni 
 
4.1. El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura, i en cas d’haver-n’hi 

dues dates, en la darrera data. 
 
4.2. El conveni desplegarà plens efectes a partir de la seva entrada en vigor.  
 
4.3. El conveni finalitzarà un cop estigui construïda la primera fase de l’edifici docent referit 

als antecedents, i, en qualsevol cas, arribats els 4 anys des de la seva entrada en vigor. 
 
Cinquè.- Replanteig i seguiment de les obres 
 
En el moment en que es lliurin els terrenys, mitjançant l’oportuna acta aixecada a tal efecte, 
la Universitat entregarà, a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, aquella 
documentació tècnica de què disposi i els plànols relatius al mòdul i a la xarxa de 
subministraments que s’hi connectaran. En cas de ser documentació provisional no 
definitiva, es compromet a lliurar la documentació definitiva tan bon punt disposi de la 
mateixa. 
 
La Universitat de Barcelona comunicarà el dia de la comprovació del replanteig de l’obra, 
per a que pugui assistir el tècnic de la Diputació de Barcelona que es designi per fer-ne el 
seguiment. 
 
Sisè.- Contraprestació econòmica  
 
L’autorització d’ús de domini públic que regula el present conveni és gratuïta. 
 
Setè.- Obligacions de manteniment i conservació  
 
7.1. La Universitat mantindrà en bon estat de conservació el mòdul i els terrenys delimitats a 
l’Annex I i realitzarà les actuacions de manteniment que s’escaiguin tant del mòdul 
prefabricat, de la solera, així com de les seves instal·lacions, d’acord amb la seva naturalesa 
i la normativa que resulti d’aplicació. 
 
7.2. Pel que fa a la resta dels terrenys, corresponent a la zona enjardinada d’aquesta 
superfície, que no correspongui ni al mòdul ni a la solera, serà objecte de manteniment per 
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part dels serveis tècnics d’aquesta Corporació, i es repercutirà a la Universitat d’acord amb 
el punt 9.1 del present conveni.  
 
Vuitè.- Subministraments continus i recollida d’aigües 
 
8.1. La Universitat contractarà amb les companyies corresponents els subministraments 
elèctric, d’aigua i de telecomunicacions, i tots aquells que calguin per acomplir la finalitat 
d’aulari del mòdul prefabricat. 
 
8.2 Els subministraments elèctric, d’aigua i de telecomunicacions del mòdul s’efectuaran, 
així com la connexió del clavegueram, s’efectuaran d’acord amb el que es preveu als 
informes que conformen l’ Annex II al present conveni. 
 
Novè.- Obligacions econòmiques diverses  
 
9.1. Aniran a càrrec de la Universitat la part de despeses generals que li puguin 

correspondre com a usuari del Recinte Torribera per raó d’aquest conveni. 
 
9.2. La Universitat assumirà les despeses, tributs i altres gravàmens que puguin originar-se 

per la utilització privativa del domini públic objecte d’aquest conveni. 
 
9.3. Seran de compte de la Universitat les despeses, d’adequació del mòdul i les seves 

instal·lacions, al compliment de les normatives tècniques, de seguretat, de sostenibilitat 
o d’altres que puguin establir-se per les distintes administracions competents mentre 
sigui vigent aquest conveni. 

 
Desè.- Obres d’adequació, reparacions, conservació, millora i manteniment. 
 
10.1. La Universitat realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació del terreny per a la 

instal·lació del mòdul prefabricat i les connexions i instal·lacions soterrades per als 
subministraments continus i la connexió a la xarxa de clavegueram, d’acord amb el 
pacte vuitè. 

 
Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 
Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés desfavorable no es podran iniciar les 
obres fins a la seva esmena amb la conformitat de la Diputació de Barcelona.   

 
Específicament la Universitat de Barcelona, al voltant del mòdul provisional, realitzarà 
una solera de formigó, d’acord amb els informes que integren l’Annex II al present 
conveni. 

 
10.2. La realització de qualsevol altra obra, en el mòdul o en els terrenys demanials, 

incloent obres menors o reparacions de manteniment, requerirà l’autorització de la 
Diputació de Barcelona. A tal efecte, la Universitat presentarà la corresponent 
sol·licitud a la Diputació. 

 
La sol·licitud d’autorització acompanyarà memòria o projectes d’obres, signat pels 
tècnics corresponents, i serà informada per la Direcció de Serveis d’Edificació i 
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Logística de la Diputació de Barcelona o pels serveis tècnics de la corporació que 
desenvolupin la seva funció.  

 
10.3. Un cop autoritzades les obres per la Diputació, la Universitat podrà tramitar l’obtenció 

de la llicència d’obres que en el seu cas s’escaigui,  la qual, un cop obtinguda, s’haurà 
de presentar davant de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística. 

 
10.4. La Universitat comunicarà l’inici d’obres a la Direcció de Serveis d’Edificació i 

Logística, amb antelació suficient per coordinar les accions d’afectació del recinte, així 
com, per poder estar present durant l’execució de les obres i fer-ne el seguiment que 
consideri oportú.  

 
Onzè.- Permisos i llicències 
 
11.1 Si per l’exercici de l’activitat  que es desenvolupin en el mòdul fossin necessaris la 

sol·licitud de permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens 
públics, serà responsabilitat exclusiva de la Universitat la seva obtenció així com el 
pagament de qualsevol import derivat de les mateixes.  

 
11.2. En cas de ser necessari la realització d’obres d’adequació, manteniment i/o 

conservació del mòdul prefabricat o del terreny delimitat en l’Annex I d’aquest 
conveni, la Universitat se’n farà càrrec de l’obtenció de les llicències i permisos que 
s’escaiguin, de la seva tramitació i del seu pagament. 

 
Dotzè.- Responsabilitat i assegurances 
 
12.1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat 

administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en el mòdul 
prefabricat i en els terrenys demanials.  

 
12.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia 

o seguretat respecte del dit mòdul prefabricat, les seves instal·lacions i el seu 
mobiliari. 

 
12.3. La Universitat serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 

persones, en el mòdul, en el seu contingut i en els terrenys demanials sempre que hi 
hagi causa imputable al funcionament i/o activitats que s’hi desenvolupen. 

 
12.4. En el cas de que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 

perjudicis, la Universitat rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, i si 
correspon els interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui 
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 

 
12.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, la Universitat contractarà o 

inclourà a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials, el mòdul prefabricat, les instal·lacions relatives als subministraments 
d’aigua, electricitat, comunicacions i al sanejament d’aigües i qualsevol altre que 
s’hagi connectat, i els terrenys objecte d’autorització d’ús privativa, per tal de cobrir 
els danys que per determinades causes es puguin produir. 
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12.6. Les indemnitzacions obtingudes per la Universitat pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança d’acord amb aquest pacte, es destinaran a fer front a les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 

 
Tretzè.- Seguretat 
 
13.1. La Diputació de Barcelona prestarà el servei de protecció, vigilància i control 

d’accessos al recinte Torribera i el servei de vigilància d’exteriors a través dels mitjans 
necessaris. A tal efecte, comunicarà a la Universitat mitjançant l’interlocutor que 
designi, qualsevol contingència que es pugui detectar exteriorment i que pugui 
repercutir en la seguretat d’aquests espais. 

 
13.2. La Universitat comunicarà a la Diputació de Barcelona les necessitats d’autorització 

d’accés al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant formulari que es 
facilitarà per part de la Diputació de Barcelona, en el qual figurarà l’acceptació del 
marc general d’instrucció d’accés i normes d’ús al recinte i de l’espai comú, així com 
l’acceptació al tractament informàtic de les dades personals que s’utilitzarà 
exclusivament per gestionar les sol·licituds d’accés. 

 
13.3. La Universitat haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de que el mòdul 

prefabricat, l’ autorització d’instal·lació dels quals es regula pel present conveni, 
compleixi, en tot moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, 
mesures de seguretat i evacuació. 

 
Catorzè.- Causes d’extinció 
 
El present conveni s’extingirà sense dret a indemnització a favor de la Universitat, per les 
següents causes: 
 

a) Per revocació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic que es regula en el 
present conveni, d’acord amb les causes previstes en la legislació patrimonial. 

 
b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, 

que no hagi estat atès en el termini d’un mes des de la notificació. 
 
c) Per realització de l’objecte del conveni o finalització del termini de vigència. 
 
d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
 
e) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini 

pactat. 
 
Quinzè.- Efectes de l’extinció del conveni 
 
15.1. Amb l’extinció del conveni, amb independència de la causa que la motivi, la 

Universitat deixarà lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona, els 
terrenys objecte d’autorització d’ús privatiu, restablint-los al seu estat original. 
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15.2. A tal efecte, la Universitat desmantellarà la solera de formigó, el mòdul i les obres 
realitzades per instal·lar i connectar els subministraments al mòdul prefabricat i 
plantarà novament la vegetació que s’hagi vist afectada, especialment, el prat existent 
abans de la construcció de la solera i de la instal·lació del mòdul. 

 
15.3. La Universitat reconeix la potestat de la Diputació de Barcelona per efectuar-ne el 

llançament i executar subsidiàriament al seu càrrec, previ requeriment i audiència de 
la Universitat, les obres necessàries de desmantellament i de restabliment dels 
terrenys al seu estat original, amb liquidació provisional de les despeses, sens 
perjudici de la liquidació definitiva. 

 
15.4. Les parts formalitzaran la devolució del terreny objecte d’aquest conveni mitjançant un 

acta de recepció.  
 

En aquest document es farà constar a banda de la informació de caràcter general 
relativa al dia de la recepció efectiva i les persones presents, la següent informació i 
documentació: 

 

 que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 

 l’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant fotografies si s’escau. 

 l’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de la 
Universitat. 

 En cas d’existir, relació de construccions i d’instal·lacions fixes que no s’han 
d’enderrocar i es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de 
Barcelona sense dret a indemnització de la Universitat 

 en un Annex, còpia de les últims factures dels subministres pagades per la 
Universitat 

 
Setzè.- Naturalesa del present conveni 
 
16.1. La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
16.2. Per resoldre les qüestions litigioses que resultin en aplicació del present conveni, serà 

competent la jurisdicció contenciosa i administrativa, acordant les parts expressament 
la submissió als jutjats i tribunals de Barcelona. 

 
Dissetè.- Requeriment previ a la via contenciosa-administrativa 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini d’un mes des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats. ” 

 
Tercer.- AUTORITZAR les obres per a la instal·lació del mòdul prefabricat que s’haurà 
de subjectar al contingut de l’ Annex II del conveni. 
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Quart.- DETERMINAR que l’autorització de l’ús, a efectes comptables, es realitza 
d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19ª de la 
Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona 
que s’adjunten a l’annex, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en 
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Cinquè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura del conveni i qualsevol altre document 
que pugui derivar-se dels presents acords. 
  
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, cedir l’ús en 
precari, a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, 
de diferents espais de la Residència Ramon Llull, situat al Recinte de l’Escola 
Industrial, per al període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de 
setembre de 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit 
a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb 
la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la 
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de 
les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els 
seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors 
especialitzats. 
 

La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant, FUERP), entitat sense 
ànim de lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al 
compliment de finalitats d’interès general, la qual es troba inscrita en el Registre estatal 
de Fundacions Docents Privades. 
 

La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques 
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
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beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, com és el cas de l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 

Des de 1978, s’han signat diversos convenis entre la Diputació de Barcelona i l’Escola 
Superior de Relacions Públiques, per la qual es cedia en precari a la FUERP tres aules 
i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull del Recinte de 
l’Escola Industrial. 
 

Actualment, la FUERP utilitza en precari amb caràcter gratuït determinats espais de la 
Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, com a titular de l’Escola 
Superior de Relacions Públiques d’acord amb el document administratiu signat entre 
aquesta i la Diputació de Barcelona el 24 de juliol de 2014, aprovat prèviament per la 
Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014. 
 
El pacte tercer d’aquest document estableix que “la cessió d’ús en precari dels referits 
espais ho és per cursos acadèmics complets i es renovarà de forma tàcita per cursos 
acadèmics fins, com a màxim, el 31 d’agost de 2016, moment en qual aquests espais, 
en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona.” 
 

En data 28 de d’abril de 2016, la FUERP presentà escrit al Registre d’entrada de la 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària amb núm. 1600025488 pel qual, en 
contestació a la sol·licitud d’informació de la Diputació de Barcelona pel que fa a la 
planificació en la continuïtat d’utilització dels espais, informà que el trasllat a la nova 
seu estava previst per l’any 2017. 
 

La Diputació de Barcelona manté la intenció de recuperar els espais del Recinte de 
l’Escola Industrial. Ara bé, atès que la seva necessitat no és immediata, la Corporació 
té la voluntat de renovar l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial 
que utilitza actualment fins com a màxim, el 30 de setembre de 2017. 
 

Vistos la memòria del Director de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic 
de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de data 1 i 4 de juliol de 2016, 
respectivament. 
 

Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 

Vist el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, que permet la cessió en precari de l’ús dels 
béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre, per tal que els destinin a 
fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre que això redundi en benefici dels 
interessos de caràcter local. 
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Vist que d’acord amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, la FUERP no resta en relació 
de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta dirigeix la seva 
activitat, ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la Fundació. 
 
Vist que segons l’article 76 del Decret 336/1988, el precari s’extingeix per la 
reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un 
mes d’antelació, per la devolució d’aquest per part del precarista i també, 
automàticament, en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
 
Atès que la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 
3048/2016, de 14 de d’abril de 2016, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, art. 
3.2.e), determina que correspon a la Junta de Govern la cessió d’ús de béns immobles 
quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada superior a quatre anys. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- AUTORITZAR amb efectes 1 de setembre de 2016 i fins el 30 de setembre 
de 2017 la cessió d’ús en precari a favor de la Fundación Universitaria Europea de 
Relaciones Públicas (FUERP), com a titular de l’Escola Superior de Relacions 
Públiques, sobre els espais que es detallen a continuació, pertanyents al Recinte de 
l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 551,25 m
2
 Planta baixa 

 
Segon.- APROVAR el document administratiu que recull les condicions de la cessió 
d’ús en precari i que es transcriu tot seguit: 
 

“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A FAVOR 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS, SOBRE 
DETERMINATS ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE 
L’ESCOLA INDUSTRIAL 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per.... 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITÀRIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (en endavant 
també referida com la FUERP), amb NIF G-60747250, representada per... 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
II. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la 
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les 
activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits 
(administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats. 
 
III. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant, FUERP), entitat sense ànim de 
lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al compliment 
de finalitats d’interès general, i que es troba inscrita en el Registre estatal de Fundacions 
Docents Privades. 
 
IV. El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions 
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar en 
precari tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull 
del Recinte de l’Escola Industrial. 
 
V. Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la Diputació 
tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre que fos possible 
amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en finalitzar el curs acadèmic 
iniciat. 
 
VI. Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la Diputació 
de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de manifest la 
necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la mateixa, i es 
mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre de 2009 el conveni 
signat el 19 de desembre de 1978. 
 
VII. Per escrits del President delegat de la llavors anomenada Àrea de Coordinació i Govern 
Local de la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 2008, dirigits a 
l’Escola Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de Barcelona, respectivament, es 
va reiterar la necessitat per part de la Corporació d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per 
tal de disposar de centres on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació, 
permetent-se a l’Escola la utilització dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009. 
 
VIII. La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué 
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, acordà 
aprovar l’autorització d’ús en precari, a favor de la FUERP, sobre determinats espais situats 
a la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte Industrial, amb una 
superfície construïda de 551,25 m

2
. 

IX. Aquesta autorització d’ús es formalitzà a través d’un document administratiu, signat el 29 
de setembre de 2010, el qual establí en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús en precari 
ho era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs de forma tàcita 
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fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertirien a la Diputació 
de Barcelona. 
 
X. La FUERP va buscar alternatives d’edificis i espais on poder continuar la seva activitat 
docent i, dintre de les possibles alternatives, estava interessada en adquirir l’edifici propietat 
de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada Avda. Diagonal, a 
la ciutat de Barcelona. 
 
XI. Mentre s’estudiava la viabilitat de la proposta i amb l’objecte que l’Escola Superior de 
Relacions Públiques continués desenvolupant la seva activitat docent, la Diputació de 
Barcelona mantingué a la FUERP l’ús en precari, amb caràcter gratuït, i fins el 31 d’agost de 
2016 dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, mitjançant la 
formalització de l’oportú document administratiu signat en data 24 de juliol de 2014. 
 
XII. Finalment, la FUERP adquirí un edifici situat al número 50 del carrer Sepúlveda de 
Barcelona i després d’haver realitzat les modificacions urbanístiques i obres necessàries 
preveu el seu trasllat el proper any 2017. 
 
XIII. Atès que l’any acadèmic s’inicia generalment el mes de setembre i amb l’objecte que 
l’Escola Superior de Relacions Públiques desenvolupi amb normalitat la seva activitat 
docent, la Corporació té la voluntat de mantenir a la FUERP, amb caràcter gratuït, en l’ús en 
precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, fins el 30 de 
setembre de 2017. 
 
XIV. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques 
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats beneficioses per 
al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú, com és el cas de 
l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 
XV. Les finalitats de l’Escola Superior de Relacions Públiques són d’utilitat social per al 
conjunt dels ciutadans i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de 
caràcter local. 
 
Per donar suport a les finalitats que volen assolir ambdues parts, de mutu acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, acorden els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 de setembre de 
2016, a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com 
a titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, dels espais que es detallen a 
continuació, pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, 
de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 
Residència Ramon Llull 
(edifici E05) 

551,25 m
2
 Planta baixa 
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Segon.- La cessió d’ús en precari dels espais a favor de la FUERP és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
 
Tercer.- La cessió d’ús en precari dels referits espais ho és fins el 30 de setembre de 2017, 
atesa la durada dels cursos acadèmics, moment en el qual aquests espais, en tot cas, 
revertiran a la Diputació de Barcelona.  

 
Quart.- Que en cas que el 30 de setembre de 2017 la FUERP no entregui a la Diputació de 
Barcelona lliures, vacus i expedits els espais cedits, s’obliga a satisfer en concepte de 
penalització la quantitat de 1.405,69 euros per cada mes que superi la dita data, excepte 
quan aquest retard sigui per causa imputable a tercers. Aquest import resulta de multiplicar 
3 euros per m

2 
d’espai útil cedit (85 % de la superfície construïda) i és equivalent al preu 

mínim que aplica la Diputació de Barcelona en els arrendaments d’espais a entitats sense 
ànim de lucre. 
 
Cinquè.- La FUERP haurà de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en precari a 
la realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la formació superior de 
futurs professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al 
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les 
organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els 
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran 
automàticament a la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, la FUERP no 
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de la FUERP 
dimanin. 
 
Setè.- El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de 
Barcelona, amb requeriment a la FUERP amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, 
per la devolució per part de la FUERP o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es 
destinin a una finalitat diferent de l’actual. 
 
Vuitè.- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest document, que s’estén per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions o reclamacions que s’estimin pertinents. 
 
Quart.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions 
durant el tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió 
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d’ús en precari dels espais més amunt esmentats, sense necessitat d’ulterior acord 
que ho declari expressament. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
El diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Aquest conveni és vigent des de 
1978 i sembla ser que marxen el 2017. Volem saber quin és el retorn d’aquest conveni 
a la Diputació de Barcelona i als diferents consistoris.  
 
Pren la paraula el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: El retorn econòmic, 
entenc que vol dir? En tot cas, com vostè ha dit, l’Escola de Relacions Públiques 
marxa de l’Escola Industrial. Crec que va comprar l’antic edifici de MUEBLES LA 
FAVORITA, em sembla recordar, i està en procés de remodelació. Per això, la 
pròrroga és només per un any. No tinc aquí les dades del retorn global i miraré, perquè 
com vostè diu és de l’any 1978 i, per tant, sincerament desconec, avui per avui, si 
paga un cànon, si paga un lloguer o senzillament ha fet el manteniment de l’edifici al 
llarg de tots aquests anys. En tot cas, li donarem la resposta. 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la cessió d’us a 
precari d’uns espais situats a la planta baixa de l’edifici de la plaça Emili 
Juncadella, núm. 9-11, de Montesquiu, per a la instal·lació d’un menjador escolar 
i altres usos socials complementaris.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat de presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 

 
“Antecedents 

 
La Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça Emili 
Juncadella, núms. 9-11, al terme municipal de Montesquiu procedent de la Herència 
Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona, 
senyor Ramon Faus i Esteve de 25 de maig de 1977. 
 
Aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la Corporació amb la naturalesa 
jurídica de bé patrimonial, amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny i F001023 
a nivell d’edifici. 
 
En data 6 i 22 de febrer de 2013 respectivament, l’Ajuntament de Montesquiu i la 
Diputació de Barcelona van signar un conveni per a la cessió d'ús d’una superfície de 
161,50 m² del local comercial en planta baixa de l’edifici de la Pl. Emili Juncadella 9-11 
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de Montesquiu, a favor de l’Ajuntament, per un termini de quatre anys, per a destinar-
ho a menjador escolar, la gestió del qual és realitzada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a instal·lació de l’escola CEIP El 
Rocal. 

 
Sol·licitud de l’Ajuntament de Montesquiu: 

 
L’Ajuntament de Montesquiu, el 20 de novembre de 2015 ha sol·licitat formalment per 
escrit, l'ampliació de l'ús per al qual va ser cedit aquest espai per tal d'encabir-hi altres 
activitats d’ús socials (centre cívic, un lloc de trobada de reunió per a joves i grans, 
amb finalitat lúdica i cultural...) durant les hores en que el local no es fa servir com a 
menjador escolar. A més es sol·licita incloure en la cessió la terrassa de la planta 
baixa del local vist que per aquestes segones activitats seria molt adequat i permetria 
un ventall més ampli d’activitats durant una part de l’any. 

 
D’altra banda, es demana també l’ampliació de la durada del conveni vigent, per tal de 
poder disposar d'un marge de temps més ampli per a la implantació i arrelament de les 
noves activitats, així com per assegurar per un temps més llarg la possibilitat de 
comptar amb l’actual menjador escolar, que és indispensable per al bon funcionament 
del servei educatiu. 

 
Les superfícies objecte de la cessió són les següents: 

 
 
 

PLANTA BAIXA 
SUPERFÍCIES CESSIÓ 

Construïdes Útils 

Local interior 181,41 m² 161,50 m² 

Terrassa 61,94 m² 30,97 m² 

TOTAL 243,35 m² 192,47 m² 

 
És voluntat d’aquesta Corporació donar suport a l’Ajuntament de Montesquiu a fi de 
continuar amb l’ús actual de l’immoble com a menjador escolar, amb l’ampliació 
d’usos, fora de l’horari d’ús com a menjador, en activitats d’àmbit social. 
 
La Diputació de Barcelona actualment no utilitza, i no es preveu en el futur, que el local 
comercial en planta baixa de l’immoble de la Plaça Emili Juncadella núms. 9-11, de 
Montesquiu, sigui ocupat pels serveis de la Diputació de Barcelona, per a 
desenvolupar cap de les seves finalitats. 
 
Règim jurídic 
 
De conformitat al que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim local, les entitats locals, per al compliment de les 
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seves finalitats i en àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Segons l’art. 55, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, on es troben regulades les relacions interadministratives entre les 
diferents administracions, aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a 
l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 d’aquesta norma i 
en relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 107 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Així mateix, l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques ajustaran 
les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat 
institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 
 
L’article 36.1 b) de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació en tot cas, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i per tant, en el 
marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport o 
col·laboració amb altres administracions, especialment a l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Respecte a la cessió d’ús l’article 145.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del 
patrimoni de les administracions públiques, no bàsic, permet la cessió d’ús dels béns o 
drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. I així mateix, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local no regula estrictament la cessió 
d’ús gratuïta per temps determinat, però sí regula en els art. 75 i següents la cessió en 
precari de l’ús dels béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre que l’hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès 
social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien aplicables 
per assimilació en aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan ho 
requereixen les peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 
 
L’article 186 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions publiques, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar convenis entre 
Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret privat 
que pertanyin al sector públic, amb fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial. 
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D’acord amb el que disposa l’art. 8.1 c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
reguladora del patrimoni de les administracions publiques, de caràcter no bàsic; l’art. 
86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú; l’art. 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els 
art. 75.3 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del 
patrimoni dels ens locals en relació als principis de publicitat i transparència es 
sotmetrà aquesta cessió d’ús a informació pública. 
 

En relació amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la 
instrucció del model de comptabilitat local, les cessions d’ús gratuïtes estan regulades 
en la norma 19a de les normes de reconeixement i valoració, adscripcions i altres 
cessions gratuïtes d’ús de béns i drets, i en aquest cas l’operació serà per un període 
de cessió de 4 anys inferior a la vida útil de la finca, per tant la Diputació de Barcelona, 
com entitat cedent haurà de realitzar la corresponent operació comptable. 
 

Justificació: 
 

És voluntat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les seves finalitats de 
cooperació i ajut als municipis, continuar donant suport a l’Ajuntament de Montesquiu, 
mitjançant la cessió temporal gratuïta de l’esmentat immoble; un cop analitzada la 
petició i davant les noves necessitats plantejades per l’Ajuntament de Montesquiu, i 
vist que aquestes suposen essencialment la modificació de l’objecte del conveni vigent 
al que li restava un any de vigència i dos de prorroga expressa, es proposa la 
signatura d’un nou conveni regulador de la cessió d’ús, deixant sense efecte el vigent 
a l’actualitat. 
 

No existeix cap inconvenient per a cedir els espais determinats i amb la cessió es 
compleix amb els principis relatius al règim jurídic dels béns patrimonials, de 
rendibilitat social i explotació del patrimoni de la Diputació de Barcelona. 
 

Ha estat elaborada Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, i 
Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 22 de 
juny de 2016. 
 

Vist l'apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR inicialment la minuta de conveni, a formalitzar entre la Diputació 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

245 
 

de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, de Cessió d’ús, a favor de l’Ajuntament 
de Montesquiu, d’una part del local comercial i terrassa situats en la planta baixa de 
l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, propietat de la Diputació de Barcelona, amb 
una superfície interior construïda de 181,41 m² de local comercial més 61,94 m² de 
terrassa per a l’ús de menjador escolar i per altres usos socials complementaris”, 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, 
D’UNA PART DEL LOCAL COMERCIAL I TERRASSA, SITUATS A LA PLANTA BAIXA 
DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA EMILI JUNCADELLA, 9-11 DE MONTESQUIU, PROPIETAT 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ... 
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per ... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça Emili 

Juncadella, núms. 9-11, al terme municipal de Montesquiu procedent de la Herència 
Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona, 
senyor Ramon Faus i Esteve de 25 de maig de 1977. 

 
II. Que aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la Corporació amb la 

naturalesa jurídica de bé patrimonial, amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny i 
F001023 a nivell d’edifici. 

 
III. Que amb data 6 i 22 de febrer de 2013 respectivament, l’Ajuntament de Montesquiu i la 

Diputació de Barcelona van signar un conveni per a la cessió d'ús d’una superfície de 
161,50 m² del local comercial en planta baixa de l’edifici de la Pl. Emili Juncadella 9-11 
de Montesquiu, a favor de l’Ajuntament, per un termini de quatre anys, per a destinar-
ho a menjador escolar, la gestió del qual es realitzada pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya com a instal·lació de l’escola CEIP El Rocal. 

 
IV. Que amb data d’entrada del 20 de novembre de 2015 es sol·licita, formalment per 

escrit, per part de l’Ajuntament de Montesquiu l'ampliació de l'ús per al qual va ser cedit 
aquest espai per tal d'encabir-hi altres activitats d’ús socials (centre cívic, un lloc de 
trobada de reunió per a joves i grans, amb finalitat lúdica i cultural...) durant les hores 
en que el local no es fa servir com a menjador escolar. Es sol·licita incloure en la cessió 
la terrassa de la planta baixa del local vist que per aquestes segones activitats seria 
molt adequat i permetria un ventall més ampli d’activitats durant una part de l’any. 

 
 D’altra banda, es demana també l’ampliació de la durada del conveni vigent, per tal de 

poder disposar d'un marge de temps més ampli per a la implantació i arrelament de les 
noves activitats, així com per assegurar per un temps més llarg la possibilitat de 
comptar amb l’actual menjador escolar, que és indispensable per al bon funcionament 
del servei educatiu. 
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V. Que les superfícies objecte de la cessió són les següents: 
 

PLANTA 
BAIXA 

SUPERFÍCIES CESSIÓ 

Construïdes Útils 

Local interior 181,41 m² 161,50 m² 

Terrassa 61,94 m² 30,97 m² 

TOTAL 243,35 m² 192,47 m² 

 
VI. Que és voluntat d’aquesta Corporació donar suport a l’Ajuntament de Montesquiu a fi de 

continuar amb l’ús actual de l’immoble com a menjador escolar, amb l’ampliació d’usos, 
fora de l’horari d’ús com a menjador, en activitats d’àmbit social. 

 
VII. Que la Diputació de Barcelona actualment no utilitza, i no es preveu en el futur, que el 

local comercial en planta baixa de l’immoble de la Plaça Emili Juncadella núms. 9-11, 
de Montesquiu, sigui ocupat pels serveis de la Diputació de Barcelona, per a 
desenvolupar cap de les seves finalitats. 

 
VIII. Que de conformitat al que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim local, segons el qual les entitats locals, per al 
compliment de les seves finalitats i en àmbit de les seves respectives competències, 
tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o 
alienar tota classe de béns. 

 
IX. Que segons l’art. 55, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim local, on es troben regulades les relacions interadministratives entre les diferents 
administracions, que aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 d’aquesta norma i en 
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 107 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 

 Així mateix, l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques ajustaran les 
seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat institucional, 
observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 

 

X. L’article 36.1 b) de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació en tot cas, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i per tant, en el 
marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport o 
col·laboració amb altres administracions, especialment a l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 

 

XI. Que respecte a la cessió d’ús l’article 145.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del 
patrimoni de les administracions públiques, no bàsic, permet la cessió d’ús dels béns o 
drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
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corresponent acord. I així mateix, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre , pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local no regula estrictament la cessió d’ús 
gratuïta per temps determinat, però sí regula en els art. 75 i següents la cessió en 
precari de l’ús dels béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre que l’hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès 
social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien aplicables 
per assimilació en aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan ho 
requereixen les peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 

 

XII. Que l’article 186 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions publiques, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar convenis entre 
Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret privat que 
pertanyin al sector públic, amb fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial. 

 
XIII. Que d’acord amb el que disposa l’art. 8.1 c) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 

reguladora del patrimoni de les administracions publiques, de caràcter no bàsic; l’art. 
86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú; l’art. 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els art. 
75.3 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del 
patrimoni dels ens locals amb relació als principis de publicitat i transparència es 
sotmetrà aquesta cessió d’ús a informació pública. 

 
XIV. Que és voluntat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les seves finalitats de 

cooperació i ajut als municipis, continuar donant suport a l’Ajuntament de Montesquiu, 
mitjançant la cessió temporal gratuïta de l’esmentat immoble. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 

acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
Primer. Objecte 
 
La Diputació de Barcelona cedeix l’ús a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una 
superfície interior construïda de 181,41 m² del local comercial més 61,94 m² de terrassa, 
situats a la planta baixa de l’edifici de la plaça Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, 
propietat de la Diputació de Barcelona; el qual figura inscrit a l’Inventari de béns de la 
Corporació amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a 
nivell de terreny i F001023 a nivell d’edifici. 
 
Les superfícies objecte de la cessió són les indicades en el quadre i plànol següents: 
 

PLANTA BAIXA 
SUPERFÍCIES CESSIÓ 

Construïdes Útils 

Local interior 181,41 m² 161,50 m² 

Terrassa 61,94 m² 30,97 m² 

TOTAL 243,35 m² 192,47 m² 
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Segon.- Destinació 
 
L’Ajuntament de Montesquiu haurà de destinar la superfície cedida de la planta baixa del 
local objecte d’aquest conveni com a menjador escolar de l’escola CEIP El Rocal i a altres 
activitats de caràcter social (centre cívic, un lloc de trobada de reunió per a joves i grans, 
amb finalitat lúdica i cultural...) durant les hores en que el local no es faci servir com a 
menjador escolar. 
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En cas que l’Ajuntament utilitzi per a destí diferent a l’indicat en el paràgraf anterior el local 
objecte de cessió d’ús tornarà a la possessió i lliure disposició de la Diputació de Barcelona, 
quedant sense efecte el present conveni, sense necessitat de preavís o requeriment de cap 
mena. 
 
Tercer.- Contraprestació econòmica 
 
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació 
econòmica. 
 
Quart.- Termini de vigència 
 
La cessió d’ús tindrà una vigència inicial de 4 anys, que es podrà prorrogar de forma 
expressa, fins a un màxim global de 6 anys, a comptar des de l’endemà de la data de 
l’última signatura del present conveni.  
 
Cinquè.- Despeses i impostos 
 
Seran a compte i càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu totes les despeses que puguin 
originar-se en concepte de l’Impost sobre Béns Immobles, així com qualsevol tipus d’impost, 
arbitris i taxes, municipals, autonòmiques o estatals, que graven la propietat dels espais 
cedits, proporcionalment a la superfície cedida. 
 
Sisè.- Permisos i llicencies  
 
L’Ajuntament de Montesquiu serà responsable de sol·licitar tots els permisos, autoritzacions 
o llicencies que comporti la instal·lació i/o obertura dels serveis així com del pagament de 
qualsevol import relacionat amb els mateixos; i seran del seu càrrec aquelles obres 
d’adaptació que calgui fer quan a l’obtenció de les esmentades autoritzacions que ho 
requereixi. 
 
Setè.- Obres de reparació, conservació, millora i manteniment 
 
L’Ajuntament de Montesquiu haurà de vetllar per la conservació i manteniment dels espais 
objecte de la cessió, i a tal efecte es farà càrrec de les despeses que es generin 
proporcionalment a la superfície cedida. 
 
La realització de qualsevol tipus d’obres als espais cedits requerirà l’autorització expressa i 
supervisió de la Diputació de Barcelona, excepte les petites reparacions de manteniment de 
instal·lacions. Aquestes restaran en benefici de la propietat. 
 
L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte 
d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnic de la corporació i, en tot cas la 
realització dels treballs seran a càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
Vuitè.- Comptadors i subministraments continus 
 
L’Ajuntament de Montesquiu continuarà encarregant-se dels serveis i subministraments ja 
contractats relatius als espais cedits amb anterioritat, el qual haurà de contractar, si s’escau, 
qualsevol modificació en els serveis i subministraments corresponent als nous espais i usos, 
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així com també seran al seu càrrec l’adquisició, reparació i conservació del comptadors 
corresponents. 
 
Novè.- Responsabilitats i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exonerada de tota responsabilitat administrativa, civil o 
penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais cedits a l’Ajuntament de 
Montesquiu, ni adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat respecte a les 
instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels espais cedits. L’Ajuntament de Montesquiu 
serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les persones, els béns i 
els espais utilitzats sempre que hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que 
s’hi desenvolupen. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’ajuntament contractarà o inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, l’edifici objecte 
d’aquesta cessió, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es puguin 
produir. 
 
Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat 
es destinaran per l’Ajuntament a reparar els danys causats o per fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts. 
 

Desè.- Rescabalament de danys 
 
L’Ajuntament de Montesquiu declara conèixer l’estat actual dels espais que es cedeixen, ja 
que està ocupant una part de la planta baixa de l’immoble per conveni de cessió d’ús, 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària 
del 20 de desembre de 2012, entre l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de Barcelona, 
vigent des del 23 de febrer de 2013. 
 
Per tant, qualsevol desperfecte que hi hagi al mateix sempre que no es consideri un element 
comú de l’edifici, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i 
perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais cedits, quan hagi 
causa imputable al funcionament i/o activitats desenvolupades en ells, sense perjudici de 
què puguin reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 

 
Onzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni extingirà els seus efectes per 
les següents causes: 
 
a) Per l’actuació de qualsevol de les parts que suposi un incompliment de les condicions 

establertes en el present conveni. 
 
b) Per la destinació dels espais objecte de cessió, a finalitats que es consideren 

inadequades o suposin un perill per a l’estat de la finca, supòsit en el qual revertiran de 
forma automàtica a la Diputació de Barcelona. 
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c) La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de rescindir unilateralment el present 
conveni, si així es justifiqués per imperatiu legal, per raons d’interès públic, per canvi de 
qualificació jurídica i/o destí o en els criteris d’apreciació que van motivar la inicial cessió 
d’ús o per la disponibilitat d’espais més adequats o específics per l’ús pel qual s’ha cedit 
l’immoble. 

 
Dotzè.- Provisió de material 
 
L’Ajuntament de Montesquiu, com a cessionari dels espais, proveirà tot el mobiliari i estris 
necessaris pel desenvolupament de les activitats i els retirarà en un termini no superior a 30 
dies a comptar des de la finalització del conveni, passats els quals s’entendrà que tot allò no 
retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Tretzè.- Devolució de la finca 
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament 
de Montesquiu haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió de la finca 
mitjançant la devolució de les claus així com els duplicats que hagi realitzat, en el moment 
de la finalització o extinció d’aquest. 
 
Catorzè.- Naturalesa del conveni 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació en la resolució de 
les qüestions que es poguessin produir tant respecte a la interpretació com a la aplicació 
dels pactes del present conveni, amb exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el 
procediment administratiu i contenciós administratiu amb competència a la província de 
Barcelona. 
 
Quinzè.- Finalització del conveni de cessió vigent. 
 
A partir de l’endemà de la darrera signatura d’aquest conveni restarà sense efecte el 
conveni signat en dates 6 i 22 de febrer de 2013, per l’Ajuntament de Montesquiu i la 
Diputació de Barcelona respectivament, relatiu a la cessió de part local objecte d’aquest 
conveni...” 

 

Segon.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública per un període de 20 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 

Tercer.- DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 

Quart.- DETERMINAR que la cessió d’ús a efectes comptables, es realitza d’acord amb 
el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a de la Instrucció de 
Comptabilitat de l’Administració Local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial, d’acord amb les 
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dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona que s’adjunten a l’Annex, així 
com els ajustaments comptables que puguin ser necessaris. 
 

Cinquè.- DEIXAR SENSE EFECTES el conveni signat en dates 6 i 22 de febrer de 
2013 respectivament, per l’Ajuntament de Montesquiu i la Diputació de Barcelona (ref. 
de reg. de convenis 142/13), a partir de l’endemà de la signatura del nou conveni 
objecte dels presents acords. 
 
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, pel seu coneixement i efectes.” 
 
Intervenció General 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes entre la diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Fe 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

“L’Ajuntament va signar un conveni de regularització de deutes, en data 30 de 
desembre 2011, del qual resten per pagar sis quotes corresponents a 2016–2021, per 
un import total de 111.062,29 euros. Per altra banda, la Diputació de Barcelona li va 
atorgar diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, entre d’altres, el que té 
número d’expedient 2012/00019, del qual, a data d’avui, resta per retornar un import 
de 56.010,76 € que corresponen a les vuit quotes que tenen el seu venciment en els 
exercicis 2016 a 2023. 
 

Atès que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització d’un nou conveni per ajornar i 
fraccionar l’import total del deute esmentat, que ascendeix a 167.073,05 €, per liquidar-
lo en un termini de deu anys, amb un any de carència. 
 

Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament, (núm. registre 1600023554) sol·licitant 
refinançar el deute pendent esmentat en deu anualitats, amb un any de carència i, per 
tal de donar resposta a la seva sol·licitud, es proposa subscriure un conveni per 
ajornar i fraccionar l’import total d’aquest deute amb la Diputació, que ascendeix a 
167.073,05 €. 
 

Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 

Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
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aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a 
formalitzar amb l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 

“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la 
Corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, publicat al BOPB de 22 d’abril de 
2016, i assistida pel Secretari delegat, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de 
novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015.  
 
AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS, representat per l’Alcalde, Sr. Jordi Rius 
Cosialls, i assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Jaume de Castro Castro. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament va signar un conveni de regularització de deutes, en data 30 de 

desembre 2011, del qual resten per pagar sis quotes corresponents a 2016–2021, per un 
import total de 111.062,29 euros.  

 
II. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès, a 

través de la Caixa de Crèdit, entre d’altres préstecs, el que té número d’expedient 
2012/00019, del qual, a data d’avui, resta per retornar un import de 56.010,76 € que 
corresponen a les vuit quotes que tenen el seu venciment en els exercicis 2016 a 2023. 

 

III. Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha sol·licitat 
a la Diputació de Barcelona poder ajornar i fraccionar l’import total del deute esmentat, 
que ascendeix a 167.073,05 euros, per liquidar-lo en un termini de deu anys, amb un any 
de carència. 

 

IV. Que per tal d’instrumentar aquest fraccionament s’ha proposat formalitzar un nou 
conveni, la minuta del qual ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data XX de XXXXX de 2016. 
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En virtut de tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni, que es regirà pels següents:  

 
P A C T E S 

 
Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès té amb la Diputació de Barcelona, per import de 167.073,05 € (CENT SEIXANTA-
SET MIL SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS) corresponent a les anualitats 
pendents del conveni signat al seu dia i del préstec que se li ha concedit de la Caixa de 
Crèdit que a continuació es detalla: 

 
Conveni regularització deutes (30.12.2011) ................... 111.062,29 € 
      Préstec Caixa de Crèdit  
Exp. 2012/00019 – Inversions 2011 ............................... 56.010,76 € 

 
            TOTAL   167.073,05 € 
Segon.- Obligacions 
 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de DEU anys, d’acord amb el 
següent quadre d’amortització: 
 

 
 
Tercer.- Incompliment  
 
Si a cada data de pagament establerta no s’ha rebut l’ingrés corresponent, l’Ajuntament 
autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació de Barcelona 
hagi de satisfer a l’ajuntament. 
 

 

 IMPORT IMPORT PENDENT

 DATA ANUALITAT INTERESSOS CAPITAL AMORTITZAR

30.06.2016 0,00 0,00 0,00 167.073,05

30.06.2017 18.563,67 0,00 18.563,67 148.509,38

30.06.2018 18.563,67 0,00 18.563,67 129.945,71

30.06.2019 18.563,67 0,00 18.563,67 111.382,04

30.06.2020 18.563,67 0,00 18.563,67 92.818,37

30.06.2021 18.563,67 0,00 18.563,67 74.254,70

30.06.2022 18.563,67 0,00 18.563,67 55.691,03

30.06.2023 18.563,67 0,00 18.563,67 37.127,36

30.06.2024 18.563,67 0,00 18.563,67 18.563,69

30.06.2025 18.563,69 0,00 18.563,69 0,00

T O T A L S: 167.073,05 0,00 167.073,05
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Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la 
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi 
de liquidar a l’Ajuntament. 
 
Quart.- Compromisos 
 
Aquest conveni deixa sense efecte el que es va signar en data 30 de desembre de 2011 per 
regularitzar els deutes pendents en aquella data. 
 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit. 
 
Les quotes meritades per altres préstecs, i les que es puguin esdevenir per futurs 
compromisos, i que per tant no estan recollides en el present conveni, es faran efectives al 
moment del seu respectiu venciment. 
 
Cinquè.- Pagament anticipat 
 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
 
Sisè.- Formes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
 
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
 
Per mutu acord entre ambdues parts. 
 
Setè.- Consignació pressupostària  
 
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre les parts és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Novè- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i pels arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni específic 
d’ajornament i fraccionament de deutes, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 
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Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès i a 
l’ORGT per al seu seguiment i efectes.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“L’Ajuntament va signar un conveni de regularització de deutes, en data 6 de setembre 
2012, del qual resten per pagar vuit quotes corresponents a 2015–2022, per un import 
de 328.664,42 euros. Per altra banda, la Diputació de Barcelona li va atorgar un 
préstec a través de la Caixa de Crèdit, del qual, a data d’avui, resta per retornar un 
import total de 157.500,00 € que corresponen a quotes que tenen el seu venciment en 
els exercicis 2015 a 2023. 
 
Atès que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització d’un nou conveni per ajornar i 
fraccionar l’import total del deute esmentat, que ascendeix a 486.164,42 €, per liquidar-
lo en un termini de deu anys. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament, (núm. registre 1500067369) sol·licitant 
refinançar tot el deute pendent en deu anualitats i, per tal de donar resposta a la seva 
sol·licitud, es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import total del 
deute actual amb la Diputació, que ascendeix a 486.164,42 €. 
 
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a 
formalitzar amb l’Ajuntament de La Pobla de Lillet d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
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“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, i facultada, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència 
de la Corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, publicat al BOPB de 22 d’abril de 
2016, i assistida pel Secretari delegat, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de 
novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015.  
 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET, representat per l’Alcalde, Sr. Vicenç Linares 
Clota, i assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Jordi Berenguer Valladolid. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que l’Ajuntament va signar un conveni de regularització de deutes, en data 6 de 
setembre 2012, del qual resten per pagar vuit quotes corresponents a 2015–2022, per 
un import total de 328.664,42 euros.  

 
II. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet un préstec 

a través de la Caixa de Crèdit, del qual a data d’avui, resta per retornar un import de 
157.500.00 € corresponent a nou quotes que tenen el seu venciment en els exercicis 
2015 a 2023. 

 

III. Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha sol·licitat 
a la Diputació de Barcelona poder ajornar i fraccionar l’import total del deute esmentat, 
que ascendeix a 486.164,42 euros, per liquidar-lo en un termini de deu anys. 

 

IV. Que per tal d’instrumentar aquest fraccionament s’ha proposat formalitzar un nou 
conveni, la minuta del qual ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data XX de XXXXX de 2016. 

 
En virtut de tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni, que es regirà pels següents:  
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de La Pobla de Lillet té 
amb la Diputació de Barcelona, per import de 486.164,42 € (QUATRE-CENTS VUITANTA-
SIS MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 
corresponent a les anualitats pendents del conveni signat al seu dia i dels préstecs que se li 
han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es detallen: 
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Conveni regularització deutes (06.09.2012) ................... 328.664,42 € 
     Préstec Caixa de Crèdit  
Exp. 2013/00001 – Pla Sanejament................................ 157.500,00 € 
 
            TOTAL   486.164,42 € 
 
Segon.- Obligacions 
 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de DEU anys, d’acord amb el 
següent quadre d’amortització: 
 

 
 
Tercer.- Incompliment  
 
Si a cada data de pagament establerta no s’ha rebut l’ingrés corresponent, l’Ajuntament 
autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació de Barcelona 
hagi de satisfer a l’ajuntament. 
 
Si un cop transcorreguts tres mesos posteriors a cada venciment no s’ha pogut arribar a 
compensar l’import total de la quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a 
través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre 
qualsevol import que aquest hagi de liquidar a l’Ajuntament. 
 
Quart.- Compromisos 
 
Aquest conveni deixa sense efecte el que es va signar en data 6 de setembre de 2012 per 
regularitzar els deutes pendents en aquella data. 
 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit. 
 

 

 IMPORT IMPORT PENDENT

 DATA ANUALITAT INTERESSOS CAPITAL AMORTITZAR

30.09.2016 48.616,44 0,00 48.616,44 437.547,98

30.06.2017 48.616,44 0,00 48.616,44 388.931,54

30.06.2018 48.616,44 0,00 48.616,44 340.315,10

30.06.2019 48.616,44 0,00 48.616,44 291.698,66

30.06.2020 48.616,44 0,00 48.616,44 243.082,22

30.06.2021 48.616,44 0,00 48.616,44 194.465,78

30.06.2022 48.616,44 0,00 48.616,44 145.849,34

30.06.2023 48.616,44 0,00 48.616,44 97.232,90

30.06.2024 48.616,44 0,00 48.616,44 48.616,46

30.06.2025 48.616,46 0,00 48.616,46 0,00

T O T A L S: 486.164,42 0,00 486.164,42
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Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan 
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment. 
 
Cinquè.- Pagament anticipat 
 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
 
Sisè.- Formes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
 
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
Per mutu acord entre ambdues parts. 
 
Setè.- Consignació pressupostària  
 
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Novè.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i pels arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni específic 
d’ajornament i fraccionament de deutes, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet i a l’ORGT 
per al seu seguiment i efectes.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Parlarem sobre 
el 55 i el 56. Nosaltres trobem correcte que la Diputació doni un cop de mà a tots els 
ajuntaments que, com expliciten els diferents Dictàmens, tenen una situació 
econòmica complicada i voldríem saber, en la mesura del possible, de la informació 
que pugui disposar la Diputació, quins altres municipis de la demarcació de Barcelona 
poden estar en una situació similar o en una situació econòmica difícil o complicada.  
 

Intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En general, dir-li que, en els 
últims anys, la situació econòmica dels ajuntaments ha millorat sensiblement. En tot 
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cas, li podem donar la dada que demana. Entenc que no són molts ajuntaments, com li 
deia, però sí podem passar-li la dada, que ara no sé, evidentment, de memòria però, 
en tot cas, el que anem veient en tots els acords que anem prenent és que intentem 
que els ajuntaments que estan en situació precària se’n puguin sortir i que la Diputació 
no sigui qui els complica la vida en qüestions econòmiques. 
 

El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), diu: Moltes gràcies, senyor 
Garcia Cañizares. Jo tampoc no tinc les dades al cap però aquests dies, fent les 
Meses de concertació, a les quals anem amb la fitxa completa, he de dir que el nivell 
de sanejament dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, que són els que he 
vist, és espectacular excepte alguns casos, que no mirarem per mirar a un altre cantó. 
La gran majoria està amb unes ràtios d’endeutament que, la veritat, s’ha fet un esforç 
brutal i, fins i tot alguns, per al meu parer, és la meva opinió personal, 
escandalosament baixes. Crec que estaria bé que ens comencéssim a endeutar una 
mica perquè hi ha molts ajuntaments amb una ràtio d’endeutament del 0%. Si més no 
podríem centrifugar el de Moià, per exemple, o una cosa així. Bé, doncs mirarem i els 
enviarem la informació. Sí, ho he comprovat i calculat. 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència dels Serveis de Cultura 
 

57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a activitats de cultura 
popular i tradicional, a realitzar dins de la demarcació territorial de la Diputació 
de Barcelona, durant l’any 2016, a favor d’entitats culturals sense finalitat de 
lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“En data 10 de març del 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les convocatòries per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació 
de Barcelona –Gerència de Serveis de Cultura i Gerència de Serveis d’Educació- a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província, de 31 de març de 2016, amb número d’identificació BDNS 302870, 
d’acord amb l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i de les 
entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 
2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 
de gener de 2009, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei 
general de subvencions. 
 

Una de les convocatòries incloses en l’esmentat dictamen és la relativa a les 
subvencions destinades a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

261 
 

demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016, organitzades per les 
entitats culturals sense finalitat de lucre (codi de la convocatòria: 08043/16).  
 

De conformitat amb la clàusula 6 de la convocatòria, i d’acord amb l’article 63.2 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat integrat per 
l’Il.lm. Sr. Diputat Delegat de Cultura, un representant de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, el Coordinador de Cultura, Educació i Esports, la Gerent de Serveis de 
Cultura i un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, per formular la 
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 08043/16, un cop s’ha procedit 
a la valoració de les sol·licituds aplicant els criteris previstos en la clàusula 4 de la 
mateixa. 
 

Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que 
s’adjunta com annex I, i d’acord amb la motivació que consta en l’expedient, segons 
els criteris establerts en la convocatòria.  
 

Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat competent per a la instrucció del 
procediment d’atorgament de les subvencions, que ha estat formalitzada en l’Acta de 
la sessió celebrada a les 14 hores del dia 5 de juliol de 2016 i que s’adjunta com annex 
II. 
 

Atès que el crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de 
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48900 del vigent pressupost. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicats en el BOPB de 22 
d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions destinades a activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2016, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (codi 
de la convocatòria: 08043/16), segons les Bases específiques en règim de 
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta corporació, en 
data 10 de març de 2016, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat 
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constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual 
s’adjunta com annex II: 
 
Relació de Subvencions atorgades: 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/1 XXX Fundació Privada de la 
Passió d'Esparreguera 

La Passió 
d'Esparreguera 2016 7 9 5 4 4 5 34 2.418 € 

1603003422/2 XXX Comissió Cavalcada dels 
Reis d'Igualada, Fundació 
Privada 

Festa dels Reis 
d'Igualada 

10 8 3 4 4 5 34 2.418 € 

1603003422/3 XXX Patronat dels Castellers de 
Vilafranca 

XXXIIè Aniversari de 
Cal Figarot 9 9 2 4 5 4 33 2.347 € 

1603003422/4 XXX Castellers de la Vila de 
Gràcia 

Diada Castellera de la 
Festa Major de Gràcia 9 9 2 2 5 5 32 2.276 € 

1603003422/5 XXX Associació Artística 
TRISKEL 

Festival EVA. En Veu 
Alta. La tradició oral de 
la cultura popular 9 10 3 5 0 5 32 2.276 € 

1603003422/6 XXX Associació Tonis Taradell 
(abans Comissió de Festes 
de Sant Antoni Abat de 
Taradell) 

Festes dels Tonis 

9 10 3 4 4 2 32 2.000 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/7 XXX As. Festes de la Plaça Nova. 
Comissió Festes de Sant 
Roc 

Actes de 
commemoració del "4 
1/4" (fase III) i 
celebracions 
tradicionals de les 
Festes de Sant Roc de 
Barcelona 10 10 1 4 1 5 31 2.204 € 

1603003422/8 XXX Associació Cultural Castells Exposició: Castells, la 
passió d'un poble 8 6 5 4 5 3 31 2.204 € 

1603003422/9 XXX Colla de Castellers 
d'Esplugues 

Diades importants de 
la Colla Castellera 
d'Esplugues 9 6 3 2 5 4 29 2.062 € 

1603003422/10 XXX Ball de Gitanes i Esbart 
Dansaire de Mollet 

Programa activitats 
2016: Renovació 
vestuari Esbart 
Dansaire 9 4 1 5 5 5 29 2.062 € 

1603003422/11 XXX Esbart Ciutat Comtal Acròstic 9 7 4 4 0 5 29 2.062 € 

1603003422/12 XXX Els Tonis de Santa Eugènia 
de Berga 

Festa dels Tonis 2016 
8 7 4 3 4 3 29 2.062 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/13 XXX Centre Sant Pere Apòstol Activitats de cultura 
popular i tradicional 
dins el marc de la 
Festa Major de St. 
Pere, Sta. Caterina i la 
Ribera 2016 9 9 1 3 1 5 28 1.991 € 

1603003422/14 XXX Amics de l'Acordió de 
Massaners 

32a Trobada 
d'Acordionistes de 
Maçaners 10 6 3 4 0 5 28 1.991 € 

1603003422/15 XXX Tot Raval, Fundació Privada Festival de Cultura 
Raval(s) Fet per la 
Gent del Barri! 10 10 1 1 0 5 27 1.920 € 

1603003422/16 XXX Centre Cultural El Social Xiu-xiu i Reis 9 8 2 4 0 4 27 1.920 € 

1603003422/17 XXX Fundació Privada Festa 
Major de Gràcia 

El Cant de la Sibil·la i 
l'Esperit de Nadal a 
Gràcia 9 8 1 0 5 4 27 1.920 € 

1603003422/18 XXX Associació La Passió 
d'Olesa de Montserrat 

Representació de la 
Passió d'Olesa 5 8 5 4 4 1 27 1.920 € 

1603003422/19 XXX Associació Ball de Diables 
de Mataró 

Mostra de Cultura 
Popular: El Seguici del 
Carnaval de Solsona - 
Homenatge a Manel 
Casserras 9 7 2 0 4 5 27 1.920 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/20 XXX Associació Cultural per la 
Tradició Musical TRAM 

XIX Festival Folk 
Internacional 
Tradicionàrius 2016 8 8 2 3 0 5 26 1.849 € 

1603003422/21 XXX Associació Ball de Pastorets 
d'Igualada 

Trobada de Balls de 
Pastorets de 
Catalunya a Igualada 6 5 5 5 0 5 26 1.000 € 

1603003422/22 XXX Colla Gegantera d'Iluro VII Mostra de Balls de 
Gegants de Mataró 8 6 2 3 4 3 26 1.849 € 

1603003422/23 XXX Associació Juvenil Cultural 
Barnaso 

Concurs musical de 
grups novells Barnaso 8 9 2 1 1 5 26 1.849 € 

1603003422/24 XXX Agrupació Cultural Folklòrica 
Sabadell Sardanista 

54è Aplec de la 
Sardana de Sabadell 8 7 4 1 2 3 25 1.778 € 

1603003422/25 XXX Associació per a la 
Promoció de la Sardana i la 
Cobla APROSC 

"Sarda TIC, el 
concert!" programació 
de dotze concerts 
pedagògics de cobla i 
una ballada de 
sardanes 7 7 4 4 2 1 25 1.778 € 

1603003422/26 XXX Castellers de Cornellà 25è Aniversari dels 
Castellers de Cornellà 7 6 2 2 5 3 25 1.778 € 

1603003422/27 XXX Agrupació Sardanista L'Ideal 
de Clavé 

Aplec de Les 
Roquetes 8 6 4 0 2 5 25 1.778 € 

1603003422/28 XXX Agrupació Folklòrica Amunt i 
Crits 

Diada Sardanista (67a 
Edició) 7 5 5 1 2 5 25 1.778 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/29 XXX Associació Titellaire de 
Roquetes 

Un Titella per a 
Roquetes 10 6 1 3 0 5 25 1.778 € 

1603003422/30 XXX Associació Grup Disbauxa 
de Carnaval 

Carnaval de Sabadell 
2016 9 8 2 2 0 4 25 1.575 € 

1603003422/31 XXX Esbart Sabadell Dansaire Celebració de la 20a 
edició a Sabadell del 
Dia Internacional de la 
Dansa 9 10 2 0 0 4 25 980 € 

1603003422/32 XXX Fundació Privada Pere 
Closa 

Difusió de la cultura 
gitana 10 6 2 3 0 4 25 1.778 € 

1603003422/33 XXX Colla de Diables de Sant 
Joan Despí 

Sant Bruali Trobada 
de Tabals, Correfoc 
Sant Jordi, Correfoc i 
Espectacle San Joan i 
Nit del Ros 2016 10 8 1 0 1 5 25 1.778 € 

1603003422/34 XXX Colla de Castellers Alt 
Maresme 

Intercanvi de 
Castellers 7 6 4 0 5 2 24 1.707 € 

1603003422/35 XXX Castellers de Terrassa XXII Diada en record 
de l'Emili Miró 6 6 3 0 5 4 24 1.707 € 

1603003422/36 XXX Lluïsos de Gràcia de 
Barcelona 

Fent Lluïsos fem 
cultura 9 6 1 3 0 5 24 1.707 € 

1603003422/37 XXX Associació d'Amics dels 
Gegants del Pi 

XXII Festes de Sant 
Josep Oriol i activitats 
que se'n deriven 8 8 1 3 0 4 24 1.707 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/38 XXX Colla Jove Xiquets de 
Vilafranca del Penedès 

3a Festa del Local Cal 
Peitabí 8 6 1 0 5 4 24 1.707 € 

1603003422/39 XXX Amics de l'Òpera del Vallès 
Oriental 

4 Recitals de cançó 
popular i culta 
catalana 7 6 3 3 1 4 24 1.707 € 

1603003422/40 XXX Associació Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià 

L'Estel de Nazaret a 
Sarrià: un projecte de 
cultura popular i 
tradicional per a joves. 8 8 1 2 0 5 24 1.707 € 

1603003422/41 XXX Colla de Castellers els 
Bordegassos de Vilanova i 
la Geltrú 

Promoció del món 
casteller - Temporada 
2016 7 5 1 3 5 3 24 1.707 € 

1603003422/42 XXX Colla de Geganters/es i 
Grallers/es de Calella 

Restauració 
d'elements d'imatgeria 
festiva 5 3 1 14 1 0 24 556 € 

1603003422/43 XXX Associació Centre d'Esplai 
Xixell 

Pessebre Vivent 
Solidari 2016 10 9 1 0 0 4 24 1.000 € 

1603003422/44 XXX Associació Trabucaire 
"Bandolers de Terrassa" 

Les heroiques dones 
de Terrassa 7 4 2 4 2 4 23 1.636 € 

1603003422/45 XXX Plataforma per la Llengua, 
Col·lectiu l'Esbarzer 

Correfoc per la llengua 
8 6 3 2 0 4 23 1.636 € 

1603003422/46 XXX Patronat de Sant Roc Renovem el Vot de 
Vila a Sant Roc 8 4 1 4 3 3 23 1.636 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/47 XXX Ball de Diables de Ribes Els nous vestits del 
Ball de Diables de 
Ribes 9 4 1 4 1 4 23 1.636 € 

1603003422/48 XXX Colla de Diables Àngels 
Diabòlics 

Programa Amics del 
Mamut Venux 2016 - 
quarta edició 7 7 2 4 0 3 23 1.500 € 

1603003422/49 XXX Associació de Cultura 
Popular Santa Maria de la 
Geltrú 

Renovació de vestuari 
del ball de la 
Moixiganga de la 
Geltrú 9 4 1 5 1 3 23 1.636 € 

1603003422/50 XXX Taula d'Entitats de Sarrià Sardanes a la Plaça 7 8 1 2 2 3 23 1.636 € 

1603003422/51 XXX Colla de Castellers de 
Caldes de Montbui 

Vint anys d'Escaldats 
7 4 1 2 5 4 23 1.636 € 

1603003422/52 XXX Gegants i Nans de Sallent Actes del 35è 
Aniversari dels 
Gegants Reis Sallent 7 5 1 4 4 2 23 1.636 € 

1603003422/53 XXX Fundació Folch i Torres Celebració del 
Centenari dels 
Pastorets de Folch i 
Torres 7 9 4 1 0 2 23 1.636 € 

1603003422/54 XXX Associació Colla de 
Castellers Salats de Súria 

II Trobada Colles del 
Bages 7 4 3 0 5 4 23 1.636 € 

1603003422/55 XXX Castellers de Castellar Diada Aniversari / 
Diada Castellera 7 5 1 3 5 1 22 1.564 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/56 XXX Asociación Centro Asturiano 
de Barcelona 

XII Festival Nueche 
Celta 8 6 2 2 0 4 22 1.564 € 

1603003422/57 XXX Colla del Bitxo del Torrent 
Mitger 

Segona Trobada de 
Bestiari Festiu - "Can 
Roca Crema" 8 7 2 2 0 3 22 1.564 € 

1603003422/58 XXX Cercle d'Agermanament 
Occitano-Català (CAOC) 

Arrels comunes: 
contes, rondalles, 
cançó popular i 
tradicions occitano-
catalanes. Activitats de 
promoció i divulgació 
2016 8 7 3 0 0 4 22 1.564 € 

1603003422/59 XXX Foment Sardanista de Sant 
Sadurní d'Anoia 

24è Aplec Capital del 
Cava 7 4 3 2 2 4 22 1.564 € 

1603003422/60 XXX Germandat de Trabucaires, 
Geganters i Grallers de Sant 
Andreu 

Festa Major 2016 a 
Sant Andreu de 
Palomar - La 
Germandat i la seva 
visió del fet cultural, 
tradicional i popular 7 8 1 0 2 4 22 1.564 € 

1603003422/61 XXX Associació Colla de 
Geganters de Sant Feliu de 
Codines 

Representació de la 
història dels gegants 
de Sant Feliu 6 7 1 5 0 3 22 1.564 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/62 XXX Geganters i Grallers de Sant 
Climent de Llobregat 

VIII Mostra de Grups 
Folklòrics 8 5 1 3 1 4 22 1.564 € 

1603003422/63 XXX Associació Cultural Turó del 
Llac 

10è Aniversari del 
Grallers i Timbalers 8 7 2 1 0 4 22 1.564 € 

1603003422/64 XXX Associació Falcons de 
Vallbona d'Anoia 

XV Trobada Nacional 
de Colles de Falcons 
de Catalunya 7 6 2 5 0 2 22 1.564 € 

1603003422/65 XXX Associació Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú 

Deixem Testimoni de 
les Edificacions, Llocs 
i/o Indrets Sigulars del 
Patrimoni Cultural, 
Natural i Etnològic de 
Vilanova i la Geltrú 7 6 1 4 0 4 22 1.564 € 

1603003422/66 XXX Associació Cultural Diables 
de Vilanova i la Geltrú 

Actes Correfoc 
Vilanova 2016 8 5 1 1 3 4 22 1.500 € 

1603003422/67 XXX Asociación Hermandad 
Andaluza de San José de 
Abrucena en Terrassa 

42 Aplec de San José 
de Abrucena a 
Terrassa 7 7 2 1 2 2 21 1.493 € 

1603003422/68 XXX Associació de Trabucaires 
de Terrassa 

Cantem la Tercera 
Carlinada 7 3 1 5 2 3 21 1.493 € 

1603003422/69 XXX Agrupació Cultural Folklòrica 
de Barcelona 

Cicle de Ballades de 
Sardanes al Pla de la 
Catedral l'any 2016 6 6 2 2 2 3 21 1.493 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/70 XXX Grup Pessebrista de la 
Capella de Montserrat 

Les Cançons de Nadal 
i els Pessebres 7 6 1 3 0 4 21 1.493 € 

1603003422/71 XXX Associació Societat 
Sardanista Dansaires 
Vilanovins 

XLVII Concurs 
Nacional de Colles 
Sardanistes 5 7 5 0 2 2 21 1.493 € 

1603003422/72 XXX Associació de Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu 

Festes dels Tonis de 
Manlleu 5 7 3 4 1 1 21 1.493 € 

1603003422/73 XXX Associació Gegantera dels 
Gegants de Sant Jaume 

VIII Trobada dels 
Gegants de Sant 
Jaume 7 6 1 3 0 4 21 1.493 € 

1603003422/74 XXX Grup del Drac de Terrassa 35è Aniversari del 
Grup del Drac de 
Terrassa 7 6 2 2 1 3 21 1.493 € 

1603003422/75 XXX Casa de Granada Cultural 
Andaluza del Vallès Occtal. 

Cita con el Flamenco 

7 3 2 0 5 4 21 1.250 € 

1603003422/76 XXX Ball de Diables de Vilafranca 
del Penedès 

9è Diabòlic 
7 4 1 4 0 5 21 1.493 € 

1603003422/77 XXX Petit Ballet de Barcelona Arrels: Catalunya i 
Tradició 7 7 1 1 1 4 21 1.493 € 

1603003422/78 XXX Colla de Castellers de Mollet 
del Vallès 

XXIV Diada dels 
Castellers de Mollet 7 6 1 0 5 2 21 1.493 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/79 XXX De Bòlit! Unió de Colles de 
Cultura Popular de Premià 
de Mar 

Rebombori 2016 - 
Festa de la Cultura 
Popular i la Música 
Folk 7 7 3 1 0 3 21 1.493 € 

1603003422/80 XXX Esbart Olesà Olesa Tremola -
Solidari-2016 8 7 2 1 0 3 21 1.493 € 

1603003422/81 XXX Associació Cultural La Festa 
dels Miquelets 

La Festa dels 
Miquelets Olesa de 
Montserrat 7 6 3 0 0 5 21 1.493€ 

1603003422/82 XXX Castellers de Sant Feliu de 
Llobregat 

Trobada de Colles 
Castelleres del Baix 
Llobregat 4 6 3 0 5 3 21 1.493€ 

1603003422/83 XXX Ball de Diables de Sant 
Quintí de Mediona 

Correfoc del Ball de 
Diables de Sant Quintí 
de Mediona 8 6 3 0 1 3 21 1.493€ 

1603003422/84 XXX Foro de Cultura Popular y 
Tradicional de l'Hospitalet 

Fòrum de Cultures 
Populars i Tradicionals 
de l'Hospitalet 8 9 1 0 0 3 21 1.493€ 

1603003422/85 XXX Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya 

XLI Trobada Nacional 
de Bastoners de 
Catalunya 5 8 5 2 0 1 21 1.493€ 

1603003422/86 XXX Associació Udols de Foc 
Diables de Calella 

Remodelació de la 
indumentària de la 
Colla 6 5 1 5 1 3 21 1.493€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/87 XXX Obra del Ballet Popular Aplec d'Esbarts i 
Trobada Sardanista a 
Montserrat 4 8 4 1 2 1 20 1.422€ 

1603003422/88 XXX Associació Acció Cívica 
Calderina 

Caldesflor Corpus 
2016 6 5 3 2 0 4 20 1.422€ 

1603003422/89 XXX Colla dels Falcons de 
Vilanova i la Geltrú 

Restauració o creació 
d'elements d'imatgeria 
festiva i confecció de 
la indumentària 6 3 2 5 1 3 20 1.422€ 

1603003422/90 XXX Centro Cultural Andaluz de 
Palau-solità i Plegamans 

Fiesta Mayor 2016 
8 6 1 2 1 2 20 1.422€ 

1603003422/91 XXX Agrupació de Pessebristes 
de Sabadell 

Memòria descriptiva 
dels actes de clausura 
del 75è Aniversari de 
l'Agrupació de 
Pessebristes de 
Sabadell - Nadal 2016 7 6 1 3 0 3 20 1.422€ 

1603003422/92 XXX Agrupació Musical "La 
Banda" de Cerdanyola del 
Vallès 

"Un Castell de Conte" 

8 7 1 0 0 4 20 1.422€ 

1603003422/93 XXX Centre Andalús de Nueva 
Carteya 

XIV Certamen de 
Saetas i Alcaparra 
Flamenca 5 5 2 0 5 3 20 1.422€ 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

275 
 

Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/94 XXX Institut de Projecció Exterior 
de la Cultura Catalana 

Promoció i divulgació 
de la poesia 
Verdagueriana, la 
llengua catalana actes 
del XXXVII Aplec del 
Pi de les Tres 
Branques i XXVIII 
Premis Batista i Roca 8 7 2 0 0 3 20 1.422€ 

1603003422/95 XXX Castellers de Badalona Jornada del Micaquet 5 4 1 2 5 3 20 1.422€ 

1603003422/96 XXX Associació Cultural Ball 
d'Enveja 

Correfoc de la Torre 
d'Enveja 7 3 1 4 1 4 20 1.350€ 

1603003422/97 XXX Associació Cultural i 
Recreativa de Fals 

Aplec del Grau - Fals 
8 4 2 3 0 3 20 1.422€ 

1603003422/98 XXX Associació Cultural Sant 
Galderic 

22a Fira Sant Galderic 
8 6 1 0 0 5 20 1.422€ 

1603003422/99 XXX Fomarians Diables de Sant 
Climent de Llobregat 

Correfocs i 
presentació de la nova 
bèstia 8 2 1 5 1 3 20 1.422€ 

1603003422/100 XXX Associació Cultural Festa 
Medieval Sant Jordi de 
Badalona 

Festa Medieval Pirates 
a Badalona 

7 9 1 0 0 3 20 1.422€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/101 XXX Drac i Diables de la Sagrera Promovem la 
imatgeria festiva del 
barri de la Sagrera de 
Barcelona 6 6 1 5 0 2 20 1.200€ 

1603003422/102 XXX Antic Gremi de Traginers 
d'Igualada 

Restauració del Carro 
de Trabuc o de 
Bolquet 8 3 1 5 0 3 20 1.422€ 

1603003422/103 XXX Associació Centre Cultural 
Euskal Etxea 

Euskal Herria a BCN 
8 5 1 1 1 4 20 1.422€ 

1603003422/104 XXX Amics de Medievàlia 
Sabadell 

Medievàlia Sabadell 
6 6 1 4 0 3 20 1.422€ 

1603003422/105 XXX Castellers de Berga Diada dels Quatre 
Fuets 5 6 1 0 5 3 20 1.422€ 

1603003422/106 XXX SCR La Unió de Mas 
Rampinyo 

Cicle de Cultura 
Popular i Tradicional a 
La Unió 8 6 1 0 1 4 20 1.422€ 

1603003422/107 XXX Associació Colla Castellera 
Minyons de Terrassa 

Activitat Castellera 
2016 i Espectacle Jazz 
i Castells 7 4 1 3 5 0 20 1.422€ 

1603003422/108 XXX Colla Castellera Capgrossos 
de Mataró 

20è Aniversari Colla 
Castellera Capgrossos 
de Mataró 6 5 2 2 5 0 20 1.422€ 

1603003422/109 XXX Associació Cultural 18 de 
Setembre 

XIX Aplec de Cardona 
7 7 2 0 0 4 20 1.422€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/110 XXX Colla Gegantera de La  
Llagosta 

Construcció i 
naixement d'una nova 
Gegantona de la 
Llagosta 5 7 1 4 1 1 19 1.351€ 

1603003422/111 XXX Gegants de Martorelles 15è Aniversari 5 6 1 5 1 1 19 500€ 

1603003422/112 XXX Associació Processó del 
Dijous Sant de Badalona 

Actes de la Processó 
del Dijous Sant 5 6 3 3 0 2 19 1.351€ 

1603003422/113 XXX Amics del Pessebre Vivent 
de Viladecans 

Pessebre vivent de 
Viladecans 5 6 1 4 0 3 19 1.351€ 

1603003422/114 XXX Colla de Geganters de  Sant 
Joan Despí 

Tres Tombs de Sant 
Joan Despí 6 8 3 0 0 2 19 1.351€ 

1603003422/115 XXX Casa de Andalucía de 
Barcelona 

XIV Concurso 
Nacional de Copla 6 5 5 0 0 3 19 1.351€ 

1603003422/116 XXX Amics d'El Prat XXI Aplec de la 
Tartana 7 5 1 3 0 3 19 1.351€ 

1603003422/117 XXX La Taula del Raval Els Bouets i la 
Vaqueta del Raval 7 5 1 3 1 2 19 1.351€ 

1603003422/118 XXX Societat Coral La Unió 
Santcugatenca 

Les Danses de la Unió 
7 5 2 0 1 4 19 1.351€ 

1603003422/119 XXX Associació de Pessebristes 
de Vilafranca del Penedès 

Exposició de 
Pessebres Nadal 2016 6 6 1 2 0 4 19 1.000€ 

1603003422/120 XXX Comissió Jordiada XXIV Jordiada 4 9 3 0 0 3 19 1.351€ 

1603003422/121 XXX Badalona Sardanista 72è Aplec de la 
Sardana de Badalona 7 4 1 0 2 5 19 1.351€ 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

 

278 
 

Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/122 XXX Asociación Flamenco Vivo XII Recital de Guitarra 
Flamenca Ciudad de 
Badalona 6 4 2 0 5 2 19 1.351€ 

1603003422/123 XXX Casal Cultural Dansaires 
Manresans 

XXXI Oreneta d'Or 
Ciutat de Manresa 7 4 1 3 1 3 19 1.351€ 

1603003422/124 XXX Colla de Diables Guspires 
de Sants 

Nit de Bruixes 
7 6 1 2 0 3 19 1.351€ 

1603003422/125 XXX Grup Sardanista Maig Participació als 
campionats de colles 
sardanistes de 
Barcelona ciutat i de 
Catalunya 7 5 4 0 2 1 19 1.351€ 

1603003422/126 XXX Centre Moral d'Arenys de 
Munt 

Gitanes d'Arenys de 
Munt 6 7 1 5 0 0 19 1.351€ 

1603003422/127 XXX Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar 

9è Concert Amics de 
la Sardana de Vilasar 
de Mar 6 4 1 2 2 4 19 1.105€ 

1603003422/128 XXX Casal Catòlic de Sant 
Andreu de Palomar 

El Vapor del Fil 
6 6 1 2 1 3 19 1.351€ 

1603003422/129 XXX Geganters de Moià Tasted de Gegants 6 6 3 3 1 0 19 1.200€ 

1603003422/130 XXX Associació Musical i Cultural 
Les Bufandes 

Punts de Trobada 
6 5 1 3 0 4 19 1.351€ 

1603003422/131 XXX Societat Recreativa i 
Cultural La Principal 

Impuls 2016 a les Arts 
Visuals 5 3 1 2 4 4 19 1.351€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/132 XXX Associació Cercavila de 
l'Imaginari de Vilanova i la 
Geltrú 

Cercavila de 
l'Imaginari de Vilanova 
i la Geltrú 7 7 1 0 1 3 19 1.351€ 

1603003422/133 XXX Colla de Geganters de Rubí 60è Aniversari de la 
Tradició Gegantera a 
Rubí 6 6 1 4 0 1 18 1.280€ 

1603003422/134 XXX ACF Olesa Sardanista Ballades 2016 7 4 1 0 2 4 18 1.280€ 

1603003422/135 XXX Centro Cultural Andaluz 
Peña Bética Gavà 
Viladecans 

Festa Major, Caseta 
Cultural i Popular 

5 6 3 0 1 3 18 1.280€ 

1603003422/136 XXX Joventut de la Faràndula Temporada Teatre 
Infantil 2016 6 7 1 0 0 4 18 1.280€ 

1603003422/137 XXX Associació de Pessebristes 
de Ciutat Vella de Barcelona 

El pessebre 
cohesionant a 
Barcelona - Nadal a 
Barcelona 6 7 1 3 0 1 18 1.280,€ 

1603003422/138 XXX Centro Aragonés de 
Badalona 

Fiestas del Pilar 2016 
7 6 2 0 0 3 18 1.280€ 

1603003422/139 XXX Colla de Diables Folcat 
Diabòlic 

Gegant de Foc 
8 3 1 4 0 2 18 1.280€ 

1603003422/140 XXX Societat Coral Els Amics Balls Tradicionals i 
Café Teatre 7 3 1 2 0 5 18 1.280€ 

1603003422/141 XXX Colla de Diables de Lliçà 5 anys fent colla 7 3 3 0 1 4 18 1.280€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/142 XXX Grup de Correfoc del Follet i 
la Fantasma de Sant Feliu 
de Codines 

Consolidació de la 
colla infantil del Grup 
del Correfoc del Follet 
i la Fantasma dins de 
la Festa Major i 
acompanyats de la 
colla adulta del grup 7 4 1 0 1 5 18 1.280€ 

1603003422/143 XXX Societat Coral L'Espiga de 
les Corts 

Cicle de Matins de 
l'Espiga 6 4 1 2 1 4 18 1.280€ 

1603003422/144 XXX Peña Cultural Flamenca y 
Recreativa Andaluza " 
Antonio Mairena" 

XXXV Ciclo Cultural 
Flamenco y Festival 
Flamenco "Broche de 
Oro" 5 4 1 0 5 3 18 1.280€ 

1603003422/145 XXX Associació de Diables de 
Sant Pau d'Ordal 

Festa del 35è 
Aniversari de la Colla 
de Diables 5 5 2 3 0 3 18 1.280€ 

1603003422/146 XXX Associació Juvenil Diables 
de Casablanca 

XXVIII Trobada de 
Diables al Barri de 
Casablanca 6 7 2 0 0 3 18 1.280€ 

1603003422/147 XXX Associació Cultural 
Rubricatus 

8è Festival Berguedà 
Folk 7 6 2 0 0 3 18 1.280€ 

1603003422/148 XXX Associació de Grallers i 
Gralleres de Bellvitge 

9è Festival de Música 
Folk a l'Hospitalet de 
Llobregat 7 3 3 3 0 2 18 1.280€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/149 XXX Colla de Diables Ratpenats 
Infernals 

Creació d'una secció 
grallera dins la Colla 
de Diables Ratpenats 
Infernals 6 4 1 4 0 3 18 1.280€ 

1603003422/150 XXX Castellers de Sant Adrià La Mina també fa 
castells (fem cultura 
per la integració) 4 6 1 1 5 1 18 1.280€ 

1603003422/151 XXX Espai País Valencià Vents del Sud 2016 8 4 1 0 0 5 18 1.280€ 

1603003422/152 XXX Associació Cultural Pro 
Ateneu de Manlleu 

Commemoració del 
40è Aniversari de la 
mort d'Antoni Pous 6 6 1 1 0 4 18 1.280€ 

1603003422/153 XXX Casal Familiar Recreatiu Foment i renovació de 
les representacions 
"Els Pastorets de la 
Sala Els Carlins" a 
Manresa 6 6 1 4 0 1 18 1.280€ 

1603003422/154 XXX Centro de Estudios Rocieros 
y Cultura Andaluza en 
Catalunya (CERCAT) 

Treballs amb el fons 
fotogràfic del 
CERCAT: difusió, 
recepció i 
manteniment de 
material del fons 
fotogràfic 6 6 3 1 0 2 18 1.280€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/155 XXX Ateneu Santcugatenc Festa de Tardor 40 
anys 7 9 1 0 0 1 18 1.280€ 

1603003422/156 XXX Associació La Pedra Fina Pastors cantaires de 
Betlem de J. Abarcat 6 5 1 4 0 1 17 1.209€ 

1603003422/157 XXX Associació Casa de Ceuta 
en Barcelona 

50 Aniversario de la 
Fundación de la 
Entidad 7 4 2 0 0 4 17 1.209€ 

1603003422/158 XXX Fundació Privada Cívica 
Oreneta del Vallès 

Enganxa't a la Cultura 
7 3 1 3 0 3 17 1.209€ 

1603003422/159 XXX Associació Cultural Casa 
Orlandai 

Les Festes Populars a 
la Casa Orlandai 7 5 1 0 1 3 17 1.209€ 

1603003422/160 XXX Associació Promotora per a 
la Fundació Catalunya Arte 
Flamenco 

Festival Falmenco a 
Nou Barris 

6 3 1 0 5 2 17 1.209€ 

1603003422/161 XXX Associació Juvenil Drac 
Baluk Astharot i Diables de 
Ca n'Aurell 

3a Diada del Drac 
Baluk 

5 6 1 4 0 1 17 1.209€ 

1603003422/162 XXX Societat de Carreters Sant 
Antoni Abat de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Activitats per celebrar 
el Centenari de 
l'Entitat 7 7 1 0 0 2 17 1.209€ 

1603003422/163 XXX A.C.A. Peña Flamenca de 
Manlleu 

XXX Festival 
Flamenco de Manlleu 4 5 1 0 5 2 17 1.209€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/164 XXX Ateneu Torrellenc Mig Segle de Dansa 
Tradicional Catalana al 
Baix Llobregat 6 4 1 3 0 3 17 1.209€ 

1603003422/165 XXX Centre Moral Instructiu de 
Gràcia "El Centre" 

L'Art del Centre. La 
cultura popular a 
Gràcia 6 6 1 3 0 1 17 1.209€ 

1603003422/166 XXX La Quadrilla d'en Joan 
Muntada. Associació de 
Geganters i Bestiari de Sant 
Llorenç Savall 

Adquisició del remolc 
pel transport dels 
gegants 

6 6 1 3 1 0 17 1.209€ 

1603003422/167 XXX Grup de Caramellaires de 
Pagès 

43a Cantada de 
Caramelles els dies 26 
i 27 de març de 2016 8 3 1 3 0 2 17 1.000€ 

1603003422/168 XXX Joventut Catòlica Pastorets de Molins de 
Rei 8 2 1 5 0 1 17 1.209€ 

1603003422/169 XXX Esbart Infantil i Juvenil Rosa 
d'Abril de Castellterçol 

70è Aniversari Esbart 
Rosa d'Abril de 
Castellterçol 7 6 1 3 0 0 17 1.209€ 

1603003422/170 XXX Agrupació de Pessebristes 
de Castellterçol 

46a Trobada de 
Pessebristes de 
Catalunya i Balears 4 5 5 2 0 1 17 1.209€ 

1603003422/171 XXX Secció Sardanista de El 
Progrés 

29è Aplec del Roser 
6 4 1 0 2 4 17 1.209€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/172 XXX Asociación Andaluza Hijos 
de Almachar 

XXXVII Fiesta del 
Ajoblanco 4 3 2 0 5 2 16 1.138€ 

1603003422/173 XXX Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre 

Celebración del 30 
Aniversario de la 
Entidad 5 5 1 3 0 2 16 1.138€ 

1603003422/174 XXX Colla Sardanista Riallera 91è concurs de Colles 
Sardanistes de Vic 5 4 3 0 2 2 16 950€ 

1603003422/175 XXX C. C. Andaluz Hermandad 
Romera Virgen de Gracia 

XXXIII Romería 
5 4 3 1 0 3 16 1.138€ 

1603003422/176 XXX Associació Institut de 
Promoció de la Cultura 
Catalana 

XXVI Jocs Florals del 
Raval 

7 5 1 0 0 3 16 1.138€ 

1603003422/177 XXX Banda de Música del Prat de 
Llobregat 

X Aniversari de la 
Banda de Música del 
Prat de Llobregat 6 4 1 1 0 4 16 1.138€ 

1603003422/178 XXX Hermandad San Sebastián 
de Fiñana en Terrassa 

53 Festivitat de Sant 
Sebastià a Terrassa 6 4 2 0 0 4 16 1.138€ 

1603003422/179 XXX Colla de Diables de Sant 
Pere Nord 

32 Aniversari - 6 edició 
de Walpurgis 6 4 2 0 0 4 16 1.138€ 

1603003422/180 XXX Asociación Cultural Gallega 
Rosalía de Castro 

Festa de Foment de 
Cultura Popular i 
Tradicional de Can 
Mercader 2016 6 6 2 0 1 1 16 1.138€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/181 XXX Associació Colla Gegantera 
de Molins de Rei 

Presentació dels nous 
vestits dels gegants de 
Molins de Rei 6 3 1 5 0 1 16 1.138€ 

1603003422/182 XXX Associació Festa de la 
Fil·loxera 

Festa de la Fil·loxera 
5 5 3 1 0 2 16 1.138€ 

1603003422/183 XXX Esbart Rocasagna Petjades 5 4 1 5 0 1 16 1.138€ 

1603003422/184 XXX Associació Vilassanesa 
d'Activitats de Lleure (AVAL) 

Restauració dels 
gegants i nans de 
Vilassar de Mar 7 2 1 5 1 0 16 1.138€ 

1603003422/185 XXX Foment de la Sardana de 
Rubí 

Audicions i Concerts 
de Sardanes any 2016 6 4 1 0 2 3 16 1.138€ 

1603003422/186 XXX Coral Sant Medir Activitats de celebració 
del 60è Aniversari de 
la Coral Sant Medir 6 5 1 3 0 1 16 1.138€ 

1603003422/187 XXX Agrupació Cultural i 
Recreativa Vilanova del 
Camí 

Renovació dels trons 
del Reis de Vilanova 
del Camí 3 4 1 5 0 3 16 1.138€ 

1603003422/188 XXX Societat Cultural Sant 
Jaume 

S@rdanes 
5 2 2 2 2 3 16 1.138€ 

1603003422/189 XXX Hermandad de Jesús 
Cautivo y Ntra. Sra. De los 
Dolores de Mataró 

XXV Aniversari de la 
Verge del Carme 

6 4 2 0 0 4 16 1.138€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/190 XXX Grup de Dansa Vilanova i la 
Geltrú 

75è Aniversari del 
Grup de Dansa de 
Vilanova i la Geltrú 6 4 1 0 1 4 16 1.138€ 

1603003422/191 XXX Foment Mataroní El Foment Mataroní 
amb la cultura popular 
i tradicional catalana i 
Homenatge a 
Granados 6 4 1 1 0 4 16 1.138€ 

1603003422/192 XXX Associació d'Amics del Drac 
de la Geltrú 

Tomb de Foc 2016 
6 5 1 0 0 4 16 1.138€ 

1603003422/193 XXX Ball de Diables de Sitges 
Colla Jove 

Associació Ball de 
Diables de Sitges 
Colla Jove 6 5 1 0 4 0 16 1.138€ 

1603003422/194 XXX Centro Andaluz Comarca de 
Linares 

XXIV Concurso de 
Cantes Mineros 
"Tarantas de Linares" 4 2 1 0 5 3 15 1.067€ 

1603003422/195 XXX Associació La Colònia 
Modernista 

XVI Festa del 
Modernisme de la 
Colònia Güell 5 5 2 0 0 3 15 1.067€ 

1603003422/196 XXX Associació Colla Gegantera 
de Nou Barris 

Promoció del món 
geganter a Nou Barris 6 4 1 4 0 0 15 1.067€ 

1603003422/197 XXX Casa de Aragón Virgen del 
Pilar 

Vencimiento del 
Dragón 7 7 1 0 0 0 15 1.067€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/198 XXX Irmandade Galega o Noso 
Lar 

34 Festa Galega a 
Terrassa 6 4 2 0 0 3 15 1.067€ 

1603003422/199 XXX Societat Coral Obrera La 
Glòria Sentmenatenca 

Tradicions d'un poble 
de pagès 3 5 1 4 0 2 15 1.067€ 

1603003422/200 XXX Diables de Les Corts Correfoc de Primavera 
de Les Corts (22è 
Aniversari de l'entitat) 7 4 1 0 0 3 15 1.067€ 

1603003422/201 XXX Esbart Català de Dansaires Projecte d'Activitats de 
Foment i Difusió de la 
Dansa Popular i 
Tradicional 7 4 2 0 1 1 15 1.067€ 

1603003422/202 XXX Asociación Centro Cultural 
Andaluz y Artístico Manuel 
de Falla 

400 Aniversario Miguel 
de Cervantes 

5 4 1 2 0 3 15 1.067€ 

1603003422/203 XXX Associació Fal·lera 
Gegantera de la Sagrada 
Família 

Gaudim de la Festa 
Major de la Sagrada 
Família 4 3 1 5 0 2 15 1.067€ 

1603003422/204 XXX Associació Sardanista 
Collblanc-Torrassa 

4t Aplec de la 
Sardana. Tres cobles. 5 4 1 0 2 3 15 1.067€ 

1603003422/205 XXX Associació per les 
Tradicions Populars 
Catalanes "El Serpent de 
Manlleu" 

Festa del Serpent de 
Manlleu 

6 6 1 1 0 1 15 1.067€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/206 XXX Geganters i Grallers de 
Casablanca 

XVII Diada Gegantera 
al Barri de Casablanca 6 5 2 0 0 2 15 1.067€ 

1603003422/207 XXX Colla del Drac Rufino XVI Trobada de Dracs 
de Sant Jordi 2016 6 4 2 0 0 3 15 1.067€ 

1603003422/208 XXX Amics de Castellar del 
Vallès, Secció Coral Sant 
Esteve 

Cantem Àfrica 

5 6 1 2 0 1 15 1.000€ 

1603003422/209 XXX Orfeó Atlàntida 90 anys plens de 
Música 7 6 1 0 0 1 15 1.067€ 

1603003422/210 XXX Comissió Reis de Collbató Comissió Reis de 
Collbató 6 3 1 4 0 1 15 1.067 € 

1603003422/211 XXX Associació Ball de 
Malcasats de Vilafranca del 
Penedès 

Sonorització del Ball 
de Malcasats de 
Vilafranca 5 2 3 1 4 0 15 1.067€ 

1603003422/212 XXX Casa Cultural y Recreativa 
Andalucía y Catalunya 

V Festival Flamenco 
en Femenino 5 2 1 0 5 2 15 900€ 

1603003422/213 XXX Associació de Geganters i 
Grallers de Copons 

Actuacions per a la 
consolidació de la 
Colla de Geganters i 
Grallers de Copons 6 3 1 4 1 0 15 1.067 € 

1603003422/214 XXX Casal de Joves Guineueta Diables de la 
Guineueta 7 3 1 4 0 0 15 830 € 

1603003422/215 XXX Hermandad R. A. Las 
Marismas 

Rocío 2016 
5 2 3 2 0 3 15 1.067€ 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003422/216 XXX Colla de Geganters de 
Vilanova i la Geltrú 

35è Aniversari de la 
Colla de Geganters de 
VNG 5 4 1 4 1 0 15 1.067 € 

1603003422/217 XXX As. Ball Popular de Gitanes 
de Sant Vicenç de Castellet 

Ballada Popular de 
Gitanes de Sant 
Vicenç de Castellet 
2016 - 25è Aniversari 6 6 1 0 2 0 15 1.067€ 

1603003422/218 XXX Colla de Castellers de Santa 
Coloma 

Treballant per la 
nostra ciutat 4 4 1 0 5 1 15 1.067 € 

1603003422/219 XXX Casa de Andalucía de la 
Comarca del Garraf 

Semana Cultural 
6 5 1 0 0 3 15 1.067 € 

1603003445/1 XXX Associació Cultural 
Andaluza "Amigos de la 
Santa Cruz de Canjayar" 

16 Festa de la "Santa 
Cruz" 

5 4 2 0 0 3 14 996 € 

1603003445/2 XXX Germandat de Sant Antoni 
Abat Colla Vella 

Passada Tres Tombs, 
demostracions escoles 4 5 1 2 0 2 14 996 € 

1603003445/3 XXX Centro Cultural Raíces de 
Andalucía 

8a Romería de 
Viladecans 3 4 1 1 5 0 14 996 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/4 XXX Grup Sardanista La Florida 27ena Trobada de 
Colles Sardanistes 
Veteranes; IXè 
Memorial Josep Pujol i 
Alsina; 27è Aniversari 
Grup Sardanista La 
Florida 4 4 1 0 2 3 14 996 € 

1603003445/5 XXX Associació Colla Gegantera 
del Casc Antic de Barcelona 

Clausura del 20è 
Aniversari - Ballada de 
Gegants Històrics a 
Santa Maria del Mar 5 4 1 4 0 0 14 996 € 

1603003445/6 XXX Tertúlia Flamenca de 
Badalona 

XXXII Aniversario de 
la entidad 4 3 1 0 5 1 14 996 € 

1603003445/7 XXX Associació de Confraresses 
de Barcelona 

El món confrare de 
Barcelona en la 
Processó de la 
Inmaculada - Vot del 
Poble, Barcelona 
1651, integració de la 
dona 5 4 2 0 0 3 14 996 € 

1603003445/8 XXX Agrupació Pessebre Vivent 
de Tona 

45è Pessebre Vivent 
d'Osona 4 6 2 0 0 2 14 996 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/9 XXX ACR Capgrossos de la 
Florida 

Trobada de Gegants i 
Capgrossos, 15è 
Aniversari 4 5 1 3 1 0 14 996 € 

1603003445/10 XXX Associació Cultural de 
Castilla-La Mancha de 
Terrassa 

IX Festa de la Tardor 
2016 

5 5 1 0 0 3 14 996 € 

1603003445/11 XXX Societat Coral Amics de la 
Unió 

II Festival 
Internacional de Cors 
Joves de Granollers 4 5 3 2 0 0 14 996 € 

1603003445/12 XXX Drac i Bruixes de Can 
Boada 

La Nit de les Bruixes 
6 3 2 0 0 3 14 996 € 

1603003445/13 XXX Associació Fem BIR Les Llegendes BiR 3 4 2 3 0 2 14 996 € 

1603003445/14 XXX Centre Aragonès de Sarrià Programació anual - 
Festes de Primavera 5 3 2 2 0 2 14 996 € 

1603003445/15 XXX Colla Castellera Jove de 
Barcelona 

Organització de quatre 
diades castelleres de 
la Jove de Barcelona 3 3 1 0 5 2 14 996 € 

1603003445/16 XXX Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Cloenda del 
Campionat de les 
Comarques 
Barcelonines 4 5 3 0 2 0 14 996 € 

1603003445/17 XXX Colla Ferafoc de Sant Quintí 
de Mediona 

Foedus, El Pacte de 
Foc 5 4 1 3 0 1 14 996 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/18 XXX Comissió Ripolletenca 
d'Activitats Culturals (CRAC) 

Activitats dels Gegants 
i Grallers de Ripollet 
any 2016 5 4 1 1 0 3 14 996 € 

1603003445/19 XXX Cultura i Tradició Catifes de Flors 
Corpus 2016 6 4 1 2 0 1 14 996 € 

1603003445/20 XXX Geganters i Grallers del 
Poble Sec 

I Trobada de Nans de 
Barcelona i Estrena 
nova figura 5 3 1 4 0 1 14 996 € 

1603003445/21 XXX Castellers de la Sagrada 
Família 

Alcem castells per les 
nostres comarques 4 3 2 0 5 0 14 996 € 

1603003445/22 XXX Agrupació Ball de Gitanes 
de Martorelles 

Actes de celebració 
del 40è Aniversari del 
Ball de Gitanes de 
Martorelles 4 6 1 1 0 2 14 996 € 

1603003445/23 XXX Esbart Folklòric d'Horta 70 anys de cultura 
popular 5 3 1 3 1 1 14 996 € 

1603003445/24 XXX Colla de Diables Diabòlica 
de Gràcia 

V Diada Diabòlica 
7 4 1 0 0 2 14 996 € 

1603003445/25 XXX Centro Cultural y Social 
Airiños da Nosa Galicia 

Festival musical i 
Mostra cultural 4 5 1 2 0 2 14 996 € 

1603003445/26 XXX Ball de Diables Magnus de 
Vilobí del Penedès 

20 anys de Magnafoc 
5 3 1 2 1 2 14 996 € 

1603003445/27 XXX Associació Cultural 
Vallgorguina 

Jornada cultura 
popular 6 5 1 0 0 2 14 996 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/28 XXX Puigdoure de Sabadell Homenots catalans: de 
Llull a Gaudí 4 3 2 4 0 1 14 750 € 

1603003445/29 XXX Miquelets de Catalunya IX Desfilada dels 
Miquelets 6 3 1 3 0 1 14 996 € 

1603003445/30 XXX Colla de Geganters de Sant 
Vicenç de Castellet 

Vestit del gegant 
"Malparit" 5 3 1 4 1 0 14 500 € 

1603003445/31 XXX Irmandade Galega de Rubí Galicia: riqueza 
cultural 5 5 1 0 0 3 14 996 € 

1603003445/32 XXX Esbart Dansaire Sant Adrià Sant Adrià de Besòs-
Una ciutat amb història 4 3 1 4 0 2 14 996 € 

1603003445/33 XXX Cor Harmonia Calellenc 5a Temporada Lírica 
de Calella 6 3 1 0 0 4 14 996 € 

1603003445/34 XXX Centro Recreativo y Cultural 
Aragonés de Ripollet 

Festes del Pilar 2016 
5 4 1 0 0 3 13 924 € 

1603003445/35 XXX Diables Petits de Ribes Correspurnes 2016 3 8 2 0 0 0 13 924 € 

1603003445/36 XXX Associació Diables de Port Donar continuïtat a les 
festes tradicionals del 
barri 2016 7 3 1 0 1 1 13 924 € 

1603003445/37 XXX Coordinadora de Grallers de 
Vilafranca del Penedès 

23è Dia del Graller 
3 5 4 1 0 0 13 924 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/38 XXX Amics de la Sardana d'Artés 50è Aniversari Amics 
de la Sardana d'Artés / 
Sarau Artesenc / 
Enregistrament doble 
CD Sardanes 3 4 1 2 2 1 13 924 € 

1603003445/39 XXX Grup Sardanista Horta Cicle de Ballades de 
Sardanes a Horta 5 3 1 1 2 1 13 755 € 

1603003445/40 XXX Centro Extremeño Ruta de 
la Plata 

Festival Folklòric 
Regional (Benèfic) 5 4 1 0 0 3 13 924 € 

1603003445/41 XXX Centro Cultural Andaluz 
Alcalá La Real y Comarca 

27 Fiesta de la 
Primavera "Cruz de 
Mayo 2016" 6 4 1 0 0 2 13 924 € 

1603003445/42 XXX Centro Cultural Andaluz Blas 
de Infante 

Matinales y Veladas 
Flamencas 4 2 2 0 5 0 13 650 € 

1603003445/43 XXX Casa de Andalucía de 
Mataró 

Romería del Rocío de 
Mataró 4 5 3 0 0 1 13 924 € 

1603003445/44 XXX Associació Cultural Casa de 
Castilla y León en el Vallès 
Oriental 

Fiesta de la Casa, Día 
de Sant Jordi y Día de 
la Comunidad 5 4 2 0 0 2 13 924 € 

1603003445/45 XXX Associació de Pessebristes 
de Mataró 

El pessebrisme a 
Mataró, exposicions, 
tallers i escola 5 7 1 0 0 0 13 924 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/46 XXX Falcons de Barcelona Desenvolupament del 
fet falconer a territoris i 
aspectes poc 
implantats 4 3 2 3 0 1 13 924 € 

1603003445/47 XXX Esbart Sant Martí de 
Barcelona "Ballet Folklòric 
dels Països Catalans" 

3r Ball de Rams 
Popular de Sant Martí 

4 3 1 1 0 4 13 924 € 

1603003445/48 XXX Arca de Noé Animal de Foc de 
l'Arca de Noé 6 1 1 5 0 0 13 924 € 

1603003445/49 XXX Associació 
Arreplegagegants 

7a Edició del 
Transeixample 
Geganter 5 4 1 0 1 2 13 924 € 

1603003445/50 XXX Casa de Valencia en 
Barcelona 

La Valenciana: 
Societat Musical del 
País Valencià a 
Barcelona 5 2 1 5 0 0 13 924 € 

1603003445/51 XXX Associació Balls Populars 
Sant Sadurní d'Anoia 

Fem-nos Capgrossos 
4 3 1 4 1 0 13 924 € 

1603003445/52 XXX Associació Festa d'en Toca-
Sons 

Feta d'en Toca-Sons 
7 4 1 0 0 1 13 924 € 

1603003445/53 XXX Amics de Corbera Pessebre Vivent de 
Corbera de Llobregat 4 3 1 0 0 5 13 924 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/54 XXX Colla Castellera Llunàtics 
UPC Vilanova 

Associació Castellera 
Llunàtics UPC 
Vilanova 3 3 2 0 5 0 13 924 € 

1603003445/55 XXX C. C. A. Casa de Sevilla del 
Prat 

Festa Major. La cultura 
andalusa 5 3 1 0 1 2 12 853 € 

1603003445/56 XXX Vilafranca Sardanista L'Aplec de la Sardana 
de Vilafranca 3 2 2 0 2 3 12 853 € 

1603003445/57 XXX A.C.A. Sabor Andaluz de 
Mataró 

Tacón flamenco II 
1 2 1 1 5 2 12 853 € 

1603003445/58 XXX Associació Cultural 
Catalunya Sardanista 

VI Cicle de Concerts 
de Sardanes a 
Barcelona; 20 Anys de 
Concerts de Sardanes 
al Baradas de 
l'Hospitalet 2 2 2 3 2 1 12 853 € 

1603003445/59 XXX Centre Cultural García Lorca 
A. A. Nou Barris 

Fiestas de Primavera 
"Cruces de Mayo" 3 6 1 0 0 2 12 853 € 

1603003445/60 XXX Casa de Aragón de 
Cerdanyola 

XI Trobada de 
Tambors i Bombos 
d'Aragó a Cerdanyola 5 2 3 0 0 2 12 853 € 

1603003445/61 XXX Centro Aragonés de 
Terrassa 

Festividad del Pilar - 
102 Aniversari 6 3 1 0 0 2 12 853 € 

1603003445/62 XXX Geganters i Grallers de 
Sentmenat 

Creació de la Colla de 
Capgrossos 2 3 1 5 0 1 12 500 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/63 XXX Asociación Cultural de 
l'Anoia El Tiruri 

Festa Rociera 
5 3 1 0 0 3 12 853 € 

1603003445/64 XXX Amics de la Sardana de 
Poble Sec 

Mostra i Trobades de 
Sardanes (Festa Major 
i Sardanes a la 
Fresca) 4 3 1 2 2 0 12 853 € 

1603003445/65 XXX Teià Tradició Viva Indumentària femenina 
Ball de Llanceros 4 1 1 4 1 1 12 853 € 

1603003445/66 XXX Hermandad Rociera 
Andaluza B. C. Pastora 
Almonteña 

Romería del Rocío en 
Catalunya 

4 3 3 0 0 2 12 853 € 

1603003445/67 XXX Associació Bastoners de 
Terrassa 

35è Aniversari dels 
Bastoners de Terrassa 5 4 1 1 0 1 12 853 € 

1603003445/68 XXX Centro Cultural Andaluz 
Asociación de Mollet 

Romería del Rocío 
6 3 3 0 0 0 12 853 € 

1603003445/69 XXX Centro Cultural Andaluz de 
Santa Perpetua 

Fiesta Mayor de Santa 
Perpètua de Mogoda 4 3 1 1 1 2 12 853 € 

1603003445/70 XXX Asociación Cultural Casa 
Galega de L'Hospitalet 

Semana Cultural 
Galega 6 4 1 0 0 1 12 853 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/71 XXX Colla Gegantera de 
Montesquiu 

Consolidació de la 
imatge corporativa, 
expansió i 
desenvolupament de 
la Colla Gegantera de 
Montesquiu 4 3 1 4 0 0 12 450 € 

1603003445/72 XXX Associació Cultural Sagals 
d'Osona 

19a Edició de la Diada 
de la Colla Castellera 
Sagals d'Osona 2 3 1 0 5 1 12 853 € 

1603003445/73 XXX Orfeó Vigatà Restauració Estendard 
Vigatà 3 2 1 5 1 0 12 853 € 

1603003445/74 XXX Flamencología A.C.A. 
Nuevos Aires del Camino 

Flamenco del año 
3 3 1 0 5 0 12 853 € 

1603003445/75 XXX Cova da Serpe de Barcelona XXXI Festival Musical 
Intercultural Galego 4 5 1 0 0 1 11 782 € 

1603003445/76 XXX A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen 
del Rocío San Rafael 
Arcángel 

Romería del Rocío en 
Cataluña 2016 

4 3 3 0 0 1 11 782 € 

1603003445/77 XXX As. Cultural del Centre 
Excursionista Puigcastellar-
Patronat Pro-Aplec 

Commemoració del 
62è Aplec a Santa 
Coloma de Gramenet 2 3 1 0 2 3 11 782 € 

1603003445/78 XXX Agrupació Santa Eulàlia de 
Corró d'Avall 

Pessebre Vivent 2016 
3 5 1 1 0 1 11 782 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/79 XXX Ateneu Cultural Catalònia Exhibició de colles 
veteranes sardanistes 
de Barcelona i 
província 3 4 1 0 2 1 11 782 € 

1603003445/80 XXX C.C.A. Colonia Egabrense 
Ntra. Sra. de la Sierra 

XXXVIII Romería de la 
Virgen de la Sierra 2 6 3 0 0 0 11 782 € 

1603003445/81 XXX Els Xulius - Centre Social 
Ribetà 

Ribes Música a l'Estiu 
2016 3 2 1 0 0 5 11 782 € 

1603003445/82 XXX Agrupació Sardanista 
Torelló 

Concert amb la Prima 
Cobla, Principal de la 
Bisbal 3 3 1 1 2 1 11 782 € 

1603003445/83 XXX Associació d'Amics de 
Santiga 

XXXIII Festa de l'Arbre 
i XXVII Homenatge als 
Poetes 5 4 1 0 0 1 11 426 € 

1603003445/84 XXX Centre Cultural Recreatiu 
Aragonès de Mollet i 
Comarca 

Setmana cultural i 
festiva del Pilar 

5 4 1 0 0 1 11 782 € 

1603003445/85 XXX Associació Tradicions i 
Costums de Mollet 

Celebració del Dia del 
Soci 4 3 1 0 2 1 11 730 € 

1603003445/86 XXX Amics de la Sardana de 
Cornellà 

Festa de l'Aniversari 
3 4 1 0 2 1 11 782 € 

1603003445/87 XXX Associació de Colles 
Sardanistes Laietans 

IV Concurs de 
Sardanes de Ciutat 
Vella 5 2 1 1 2 0 11 782 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/88 XXX Associació Diables Maurina 
de Terrassa 

6a Diada de la Colla 
Diables de la Maurina 5 3 1 2 0 0 11 782 € 

1603003445/89 XXX Associació de Veïns del 
Barri de Sant Antoni 

Grups d'Activitats de 
Foc de Sant Antoni 4 3 2 0 2 0 11 782 € 

1603003445/90 XXX Associació Cultural Sibemoll Francesc Civil 
Castellví 5 1 1 2 2 0 11 782 € 

1603003445/91 XXX Associació Colla de Diables 
del Casc Antic de Barcelona 

Fot-li Castanya!! 

4 5 1 0 0 1 11 782 € 

1603003445/92 XXX Esbart Dansaire de Sant Pol 19è Festivals a Santa 
Pol i 60è Aplec 
d'Esbarts a Montserrat 3 2 3 0 0 3 11 782 € 

1603003445/93 XXX Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d'Estrac 

Renovació de vestuari 
3 3 1 3 1 0 11 782 € 

1603003445/94 XXX Hogar Extremeño de 
Barcelona 

Celebració de les 
Festes Patronals 2016 4 3 1 0 0 3 11 782 € 

1603003445/95 XXX Pontificia i Reial Germandat  
i Confraria de Natzarens del 
Ntre. Pare Jesús del Gran 
Poder i Maria Santíssima de 
l'Esperança Macarena 

Setmana Santa 2016 

4 3 1 0 0 3 11 782 € 

1603003445/96 XXX Associació Colla de 
Geganters i Grallers de 
Castellterçol 

Intercanvi amb colles 
geganteres: adquisició 
d'un remolc 5 3 2 0 1 0 11 782 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/97 XXX Casa de Andalucía de La 
Llagosta 

XXXIII Concurso 
Cante Jondo C. de La 
Llagosta 2 2 1 0 5 1 11 782 € 

1603003445/98 XXX A.C.A. Casa de Sevilla 30 Aniversari 3 1 1 0 5 1 11 782 € 

1603003445/99 XXX Associación Cultural 
Andaluza Casa de 
Fuenteobejuna de Catalunya 
en l'Hospitalet 

Celebració Carnaval 
Taula per la 
Convivència 

3 7 1 0 0 0 11 782 € 

1603003445/100 XXX Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista 

Recuperem el teatre 
per la cultura 4 4 1 0 1 1 11 782 € 

1603003445/101 XXX Fundació Privada Foment 
Vilanoví 

Teatre per a nens de 2 
a 10 anys 4 3 1 1 0 2 11 782 € 

1603003445/102 XXX Agrupació Sardanista El 
Masnou 

Sopar Sardanista 
2 4 1 0 2 2 11 782 € 

1603003445/103 XXX Centro Cultural de Andalucía 
en Manresa  

Reconocimiento - 
Homenaje a Juan "El 
Granaíno" 3 1 1 0 5 1 11 782 € 

1603003445/104 XXX Foment de Sitges Centenari del Foment 
de Sitges 4 5 1 0 0 1 11 782 € 

1603003445/105 XXX Asociación Rociera 
Andaluza Voces del Camino 
de Terrassa 

Intercambios 
culturales y Rocío 
2016 3 3 2 0 0 2 10 711 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/106 XXX Asociación Cultural 
Extremeña Zurbarán   

XV Encuentro 
Internacional Pintura 
"Zurbarán" 4 3 1 0 0 2 10 711 € 

1603003445/107 XXX Centro Gallego Nós 
Sabadell 

Festa Galega - Galicia 
Avui Galicia Hoxe 3 5 1 0 0 1 10 711 € 

1603003445/108 XXX Associació Cultural i Musical 
José Luis Lopategui 
Rodríguez 

V Concurs Infantil de 
Guitarra 

5 2 1 0 0 2 10 500 € 

1603003445/109 XXX Hermandad Andaluza 
Nuestra Señora del Rocío 
de Terrassa 

XVIII Aniversario 
(Encuentro de la 
Diversidad) y Cambio 
de Vara 3 6 1 0 0 0 10 711 € 

1603003445/110 XXX Círculo Flamenco Andaluz 
en Mataró 

Romería Rociera, 
Festival Intercultural, 
Fiesta Verano 4 3 1 0 0 2 10 711 € 

1603003445/111 XXX Foment de la Sardana de 
Barcelona 

Audició del 25 de juny 
3 2 1 0 2 2 10 650 € 

1603003445/112 XXX Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 3 2 2 0 0 3 10 711 € 

1603003445/113 XXX Agrupación Cultural Galega 
Saudade 

Galicia i Catalunya, 
afinitats patrimonials 5 3 1 0 0 1 10 711 € 

1603003445/114 XXX Casa de Soria en Barcelona Actuaciones musicales 
para la difusión de la 
cultura popular 4 3 1 0 0 2 10 711 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/115 XXX Agrupación Cultural Galega 
Agarimos 

III Jornades Culturals 
Gastronòmiques 4 2 1 0 0 3 10 711 € 

1603003445/116 XXX Centro Cultural Castellano-
Manchego de Badalona 

Jornades Culturals 
2016 4 2 1 0 0 3 10 711 € 

1603003445/117 XXX Amics de la Flama del 
Canigó i dels Focs de Sant 
Joan de Manlleu - Tradifoc 

Sant Joan - Tradifoc 

4 3 3 0 0 0 10 711 € 

1603003445/118 XXX Amics de Sant Martí de 
Tous - Secció Caramelles 

100 anys de 
Caramelles de Tous 
(1916-2016) 4 3 1 1 0 1 10 711 € 

1603003445/119 XXX Coral Cervià 25è Aniversari de la 
Coral Cervià 4 4 1 0 0 1 10 711 € 

1603003445/120 XXX Castellers de Barcelona Celebració del 46è 
Aniversari 1 3 1 0 5 0 10 711 € 

1603003445/121 XXX Associació dels Diables del 
Poble Sec 

Festa de la Primavera 
dels Diables del Poble 
Sec 4 4 1 0 0 1 10 711 € 

1603003445/122 XXX Ateneu Ordalenc Festa Major 2 3 2 1 1 1 10 711 € 

1603003445/123 XXX Associació Casal Popular de 
Vilafranca 

Arribada de la Flama 
del Canigó i Revetlla 
de Sant Joan 5 4 1 0 0 0 10 711 € 

1603003445/124 XXX Agrupació de Balls Populars 
de Cubelles 

20è Aniversari Gitanes 
3 3 1 1 1 1 10 711 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/125 XXX Associació Esbart Dansaire 
Santvicentí 

De rem i de vela 
4 1 1 4 0 0 10 711 € 

1603003445/126 XXX Tronada. Diables i 
Diablesses de Sant Adrià 

Jornada de Foc i 
Correfoc de Festa 
Major 2016 4 4 1 0 1 0 10 711 € 

1603003445/127 XXX Acción Cultural Miguel de 
Cervantes 

Actos XXIX Concurso 
Literario y Rincón 
Poético 4 2 1 0 0 2 9 640 € 

1603003445/128 XXX A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío 
Los Romeros 

Arrelament Cultural 
Andalusia-Barcelona-
Catalunya 3 3 3 0 0 0 9 640 € 

1603003445/129 XXX Comissió de l'Aplec de la 
Rosa a Lourdes i al Castell 

74è Aplec de la Rosa 
a Lourdes i al Castell 2 4 1 0 2 0 9 640 € 

1603003445/130 XXX Associació d'Amics de 
Bellprat 

Bellprat, Vila del Llibre 
4 2 1 1 0 1 9 640 € 

1603003445/131 XXX Centro Andaluz de la 
Comarca de Estepa y 
Sierras del Sur 

Feria de Abril de 
Catalunya 

3 2 3 0 0 1 9 640 € 

1603003445/132 XXX Colla Gegantera de Pallejà Trobades de Colles 
Geganteres 2 4 1 0 1 1 9 640 € 

1603003445/133 XXX Cor de l'Espiga de Cubelles Concert a la II Trobada 
de Cors de Caramelles 
de Sant Cugat 3 3 1 0 0 2 9 400 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/134 XXX Orfeó Badaloní Torbada d'Esbarts 
Infantils a Badalona 3 4 1 0 0 1 9 640 € 

1603003445/135 XXX Amics de la Sardana de 
Premià de Mar 

Cicle de Ballades de 
Sardanes d'Estiu 2016 3 2 1 0 2 1 9 640 € 

1603003445/136 XXX Associació Amics de les 
Havaneres "Port Vell" 

XXXI Trobada 
d'Havaneres 
"Barcelona Cara al 
Mar" 3 3 1 0 0 2 9 640 € 

1603003445/137 XXX Centre Recreatiu i Cultural 
Vilanova d'Espoia 

Festa de la Cassola de 
Vinya i Caldo de Murri 3 4 1 1 0 0 9 640 € 

1603003445/138 XXX Tertúlia Flamenca de 
l'Hospitalet de Llobregat 

Festival de Saetas 
3 4 1 0 0 1 9 640 € 

1603003445/139 XXX Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí 

XXV Festival Folklòric 
de Danses 3 3 1 0 0 2 9 640 € 

1603003445/140 XXX Grup Sardanista Tot 
Bellvitge 

Activitats anuals Grup 
"31 Aniversari i 51 
Aplec de Bellvitge" 4 2 1 0 2 0 9 640 € 

1603003445/141 XXX Agrupació Sardanista de La 
Llagosta 

Fer cagar el Tió i El 
Patge Reial 3 3 1 0 0 2 9 440 € 

1603003445/142 XXX Associació Diablesses i 
Diables de Sarrià 

Renovació de la 
indumentària 2 2 1 4 0 0 9 640 € 

1603003445/143 XXX Centro Social y Cultural 
"Santo Ángel" 

Fiestas Patronales 
Santo Ángel 4 3 1 0 0 1 9 640 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/144 XXX Asociación Casa de Madrid 
en Barcelona 

2a Edición "Barrios de 
Barcelona y sus Casas 
Regionales" 4 4 1 0 0 0 9 640 € 

1603003445/145 XXX Associació Cultural de 
Carreters i Cansaladers de 
Sant Vicenç de Castellet 

Festa de Sant Antoni 
Abat 2016 

5 3 1 0 0 0 9 640 € 

1603003445/146 XXX Polifònica de Puig-Reig Celebració del 60è 
Aniversari de la Colla 
Joventut Sardanista 3 2 1 0 2 1 9 640 € 

1603003445/147 XXX Coral Sant Esteve Llibre Vermell de 
Montserrat 4 3 1 1 0 0 9 600 € 

1603003445/148 XXX Centro C. R. A. Nuestra 
Señora de la Esperanza 

31 Aniversario del 
Centro 1 3 1 0 0 3 8 425 € 

1603003445/149 XXX Casa de Aragón de Gavà, 
Viladecans i Castelldefels 

San Jorge 
(Actividades relativas 
a la Festividad de San 
Jorge) 2 3 2 0 0 1 8 569 € 

1603003445/150 XXX Agrupación Cultural Galega 
Alborada 

Fiesta en honor a 
Santiago Apostol 2 4 1 0 0 1 8 569 € 

1603003445/151 XXX Agrupació Sardanista de 
Tona 

41è Aplec de 
Sardanes de Tardor el 
dia 18 de setembre de 
2016 1 2 3 0 2 0 8 569 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/152 XXX Hermandad Rociera 
Andaluza de Hospitalet 

Romería del Rocío en 
Cataluña 3 2 3 0 0 0 8 569 € 

1603003445/153 XXX Centro Aragonés de 
l'Hospitalet de Llobregat 

Actuació del Quadre 
de Jotes i Havaneres 
en Castellar de N'Hug 2 2 1 2 0 1 8 569 € 

1603003445/154 XXX Agrupació Sardanista de 
Sant Feliu de Codines 

15è Aplec de la 
Sardana a Sant Feliu 
de Codines 2 2 1 0 2 1 8 569 € 

1603003445/155 XXX Associació Cultural i 
d'Esbarjo Mestres del Gai 
Saber 

Mataró Dansa 
(Recuperació dels 
balls tradicionals de 
Mataró) 3 2 1 1 1 0 8 569 € 

1603003445/156 XXX Union Andaluza Hermandad 
Rociera Virgen de La Rocina 

Activitats culturals 
relacionades amb la 
Fira d'Abril i el Rocío 2 3 3 0 0 0 8 569 € 

1603003445/157 XXX Hermandad Rociera 
Andaluza Los Varales 

Rocío 
3 2 3 0 0 0 8 569 € 

1603003445/158 XXX Centro Castellano-
Manchego 

XXIX Jornadas 
Culturales 4 2 1 0 0 1 8 569 € 

1603003445/159 XXX Esbart Dansaire Ateneu 
Igualadí 

Mostra de Grups 
Folklòrics 2 3 1 0 0 2 8 569 € 

1603003445/160 XXX Hermandad Andaluza 
Nuestra Señora del Rocío 
de Sabadell 

Actividades 1r 
Semestre 

3 3 1 0 0 1 8 569 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/161 XXX Irmandade a Nosa Galicia 
de Mollet del Vallès 

XXXVII Festa das 
Nacionalidades e 
Comunidades 
Autónomas 3 4 1 0 0 0 8 569 € 

1603003445/162 XXX Penya Taurina Manlleuenca 100, Un segle de toros 
a Manlleu 3 3 1 0 0 1 8 525 € 

1603003445/163 XXX A.C. Cofradía Cristo de la 
Buena Muerte 

Creu de Maig 
3 3 1 0 0 1 8 569 € 

1603003445/164 XXX CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío 
Divina Pastora de Mataró 

Romería de Mataró - 
40a Edició 3 2 3 0 0 0 8 569 € 

1603003445/165 XXX Diables d'Olesa de 
Bonesvalls 

Construcció d'una 
Bèstia de Foc - 
"Cabró" 2 1 1 4 0 0 8 569 € 

1603003445/166 XXX Lluïsos d'Horta Celebració del 150è 
Aniversari de Lluïsos 
d'Horta 4 3 1 0 0 0 8 569 € 

1603003445/167 XXX Cofradia Padre Jesús 
Nazareno y Ntra. Sra. de los 
Dolores 

Celebració de la 
Setmana Santa 

4 3 1 0 0 0 8 569 € 

1603003445/168 XXX L'Agrupa. Associació 
Cultural de Montmeló 

X Aniversari retrobada 
Ball de Gitanes de 
Montmeló 3 3 1 1 0 0 8 569 € 

1603003445/169 XXX Associació Cultural Els 
Templers de Piug-Reig 

Festa dels Templers 
3 3 1 0 0 1 8 569 € 
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Núm. operació 
comptable NIF Entitat Projecte 

PUNTUACIÓ Total 
punts 

Atorgat 
2016 1 2 3 4 5 6 

1603003445/170 XXX Casa de Andalucía en Rubí Cruz de Mayo 3 3 1 0 0 1 8 569 € 

1603003445/171 XXX Asociación Casa de 
Valencia de Gavà 

Fallas de Gavà 
3 3 1 0 0 1 8 569 € 
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Segon.- DISPOSAR una despesa total de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL 
CINC-CENTS TRETZE EUROS (439.513.-€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48900 del pressupost de l’exercici 2016, per fer 
front a les subvencions que s’atorguen.  
 
Tercer.- INFORMAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents: 
 

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de 
febrer de 2017.  
 
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la convocatòria, així com de les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts.  

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

 En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 

 
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb 

identificació de l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i 
data de pagament.  

b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la 
subvenció atorgada. 

c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser 
com a mínim el doble de la subvenció concedida. 

d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es 
refereixen. 

e) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 

f) Aportar detall d’altres ingressos. 
 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva 
còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària. 
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Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les 
diferents opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on 
s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 

Quart.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada 
tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’acord de concessió de la subvenció sense que el beneficiari manifesti 
expressament objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense 
reserves així com les condicions imposades en la concessió. 

Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, 
segons l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat competent per a la instrucció del 
procediment d’atorgament de les subvencions, pels motius que es manifesten. 
 
1. Per haver presentat escrit d’anul.lació de la sol.licitud: 

 

NIF Entitat Projecte 

XXX Associació Àgora Alta Segarra S.B.C. Mercat de Dansa de Calaf 

XXX Centre Moral d'Arenys de Munt Pastorets Musicals i Pessebre 2016 

XXX Associació Colla Castellers Salats de Súria IX Diada Salada 

 
2.- Per tractar-se d’una programació anual d’activitats (excloses a la 
clàusula 1 de la convocatòria): 
 

NIF Entitat Projecte 

XXX Casa de Castilla La Mancha en Barcelona Actividades Socio-Culturales 2016 

XXX Fundació Orfeó Manresà, Fundació Privada Activitats per al foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional 

XXX Fundació Privada Procat Promoció de la cultura popular catalana d'arrel 
tradicional 

XXX Acadèmia Catòlica de Sabadell Activitats culturals organitzades per l'Acadèmia 
Catòlica de Sabadell 

XXX Centro Cultural Rocafonda Programació anual de cursos de ball 

XXX Associació Colla de Diables de Montbau Projecte anual Colla de Diables de Montbau 

XXX Grup Coral Horta Dinamització Grup Coral Horta 

XXX Agrupació de Balls Populars de Sitges Activitats de l'Agrupació de Balls Populars de 
Sitges 2016 

XXX Schola Cantorum d'Igualada Fomentar la música religiós-polifònica, clàssica 
i popular 

XXX Associació Medieval de Bagà Programa anual d'activitats 2016 

XXX Ateneu Santfeliuenc Programa anual d'activitats de suport a la 
cultura popular i tradicional catalana de Sant 
Feliu de Llobregat, 2016 

XXX Amics de les Arts i Joventuts Musicals de 
Terrassa 

Activitats de l'Entitat el 2016 
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3.- Per tractar-se d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta 
convocatòria (clàusula 1 de la convocatòria): 

 

NIF Entitat Projecte Observacions 

XXX Associació per la Recerca Històrica i 
Documentació de la Guerra Civil i del 
Poble Sec 

Arhhid Dones 2016 Activitats de recerca i 
estudi. 

XXX Nits Musicals de Guardiola de Berguedà Nits Musicals a Guardiola 
de Berguedà 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Societat Coral Joventut Terrassenca Participa amb el Cor II - 
Rèquiem de Mozart 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació de Castellers del Poble Sec X Aniversari del Festival de 
Concerts Joves - Sec a Sac 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació Voraviu Produccions 
Culturals 

Cantilafont 2016 L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació Juvenil Tronaos F.C. Tronaos Festival 2016 L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació Cultural i Recreativa Unió 
Calafina 

Segarretes L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Grup de Teatre "La Barraca" Representació del musical 
"Escala en Hi-Fi" 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat 

Premis de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació La Vall d'Ariülf Creació i realització de 
rutes i activitats per a la 
difusió del patrimoni cultural 
i natural de la Roca del 
Vallès durant l'any 2016 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Societat de Blues de Barcelona Aniversari de Blues de 
Barcelona 

L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació de Ceramistes Catalunya  Activitats culturals entorn el 
Congrés Ceràmica, 
Arquitectura i Espai Públic 

Congrés, concebut com 
espai de trobada 
professional. No orientat a 
l’objecte de la 
convocatòria. 

XXX Fundació Privada Futura Local Sensum Nocte L’activitat no es considera 
de cultura popular i tradic. 

XXX Associació de Serveis Juvenils La Mina A la ràdio, Catalunya i les 
seves cultures 

No hi ha una activitat 
concreta a subvencionar. 
Es considera una eina de 
difusió cultural. 

XXX Associació Colla de Diables del 
Mercadal Infernal 

Promoció d'activitats en 
l'àmbit de la cultura del foc 
adreçades a infants i 
famílies 

No hi ha una activitat 
concreta a subvencionar.  

XXX Centre Cultural Els Propis Promoció de la cultura 
popular catalana d'arrel 
tradicional 

No hi ha una activitat 
concreta a subvencionar. 
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4.- Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitzar activitats de caire cultural, 
els seus estatuts aborden els aspectes culturals de forma secundària 
(clàusula 3 de la convocatòria). L’activitat tampoc es considera de cultura 
popular i tradicional: 
 

NIF Entitat Projecte 

XXX Club Pati Premià Patinatge al carrer 

XXX Associació de Bonsais de La Llagosta Exposició i Taller de Bonsais 

XXX Associació Casal Claret Concurs fotogràfic, exposicions i calendari 
Moments 2017 

 
5.- Per tractar-se d’entitats que agrupen altres associacions  (federacions, 
coordinadores, agrupacions…), excloses per tenir una convocatòria pròpia 
de subvencions (clàusula 3 de la convocatòria): 
 

NIF Entitat Projecte 

XXX Associació per la Coordinació de les Colles 
Geganteres de la Comarca de l'Anoia 

XVII Trobada Comarcal de Gegants i Capgrossos 
de l'Anoia 

XXX Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del 
Vallès 

36a Trobada del Ball de Gitanes del Vallès a 
Montserrat 

XXX Unió d'Entitats de La Marina 31è Pessebre Vivent 

 
6.- Per tractar-se de projectes que ja reben suport de la Delegació de Cultura 
de la Diputació de Barcelona a través del catàleg de Serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (clàusula 19 de les determinacions 
generals comunes): 
 

NIF Entitat Projecte 

XXX Associació Corpus La Garriga Festa Corpus La Garriga 2016 

 
Sisè.- DESESTIMAR les sol.licituds que es relacionen per no haver arribat a la 
puntuació mínima de 8 punts, fixada per l’òrgan col.legiat tenint en compte les 
sol.licituds rebudes i la consignació pressupostària (clàusula 4 de la convocatòria). 
 

NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIO Total 

punts 1 2 3 4 5 6 

XXX Asociación Andaluza Virgen del 
Rocío 

Romería del Rocío 
2 2 3 0 0 0 7 

XXX Colla de Gegants i Grallers del 
Xup 

XVIII Trobada Gegantera "El Xup" 
3 3 1 0 0 0 7 

XXX Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael 

Romería del Rocío 
2 2 3 0 0 0 7 

XXX Peña Cultural Al-Andalus Mataró XX Aniversario de la entidad 2 4 1 0 0 0 7 

XXX Societat Cultural L'Oliva Festa de la Verema de Canyet 2 3 1 0 1 0 7 
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NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIO Total 

punts 1 2 3 4 5 6 

XXX Casa de Andalucía de Cerdanyola 
(Abans Peña Flam. And. Recr.) 

XXVIII Edición Jornadas 
Culturales Flamencas de 
Cerdanyola 1 0 1 0 5 0 7 

XXX Asociación Cultural Extremeña 
San Isidro Labrador 

Semana Cultural XXI aniversario 
2 3 1 0 0 1 7 

XXX Colla de Trabucaires de Castellar 
del Riu 

Trobada Trabucaire a Castellar 
del Riu 1 3 1 0 2 0 7 

XXX Casa Cultural de Andalucía y 
Extremadura de Sant Andreu de 
Llavaneres 

Fiesta de Verano Intercultural 

2 4 1 0 0 0 7 

XXX Associació Amics del Castell de 
Montjuïc 

II Fira de la Il·lustració a la 
Fortalesa - Castell de Montjuïc 2 3 1 0 0 1 7 

XXX Centro Leonés en Cataluña Romería de Primavera 3 2 1 0 0 1 7 

XXX Hermandad Rociera Andaluza de 
Rubí 

Romeria del Rocío 
2 2 3 0 0 0 7 

XXX C.C.A. Hermandad Rociera 
Pastora del Alba 

Peregrinación y convivencia 
Romería del Rocío (Terrassa) 2 2 3 0 0 0 7 

XXX Centro Cultural Recreativo 
Extremeño "La Segarra" 

VII Fiesta de Primavera 
3 3 1 0 0 0 7 

XXX A.C.A.C. Hdad. Ntra. Sra. Rocío 
de Pineda de Mar 

Romería del Rocío a Catalunya 
2016 2 2 3 0 0 0 7 

XXX Geganters de Capellades 19a Mostra de ball de Gegants i 
Capgrossos a Capellades 3 2 1 0 1 0 7 

XXX C.C.A. Casa de Priego de 
Córdoba en Terrassa 

Homenaje a la Multicultura 2016 
2 3 1 0 0 1 7 

XXX Centro Aragonés de Barcelona Barnajota 2016 3 2 1 0 0 1 7 

XXX Associació Diables de Badalona 30a Acte Sacramental 2 2 0 3 0 0 7 

XXX Colla Jove de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Festival Aniversari Colla Jove de 
l'Hospitalet 1 0 1 0 5 0 7 

XXX Casa de Cantabria en Barcelona Cultura - Fiestas de Interés 
Cultural. Pesebre 3 3 1 0 0 0 7 

XXX Agrupació Sardanista 
Manlleuenca 

Aplec de Maig 
2 2 1 0 2 0 7 

XXX Associació Agrupació Cultural del 
Bages 

XXXVI Cicle de Ballades al Cor de 
Catalunya 2 4 1 0 0 0 7 

XXX Geganters de Sant Adrià Capgrossos i nans de Sant Adrià. 
Gegantons 1 0 1 5 0 0 7 

XXX Associació Tres Tombs Bigues Festa Popular Tres Tombs Bigues 2 2 1 1 0 1 7 

XXX Asociación Cultural Andaluza 
Cofradía de Penitencia del Stmo. 
Cristo del Perdón y la Stma. 
Virgen de la Amargura 

Semana Santa 2016-2017 

2 2 1 0 0 1 6 

XXX Hermandad Cristo Redentor y 
Nuestra Señora de la Soledad de 
Badalona 

Actividades de la Semana Santa 

1 3 1 0 0 1 6 

XXX Gavà Flama i Caliu de la Sardana Commemoració XI Aniversari de 
l'Entitat i Difusió de la sardana 1 1 1 0 2 1 6 

XXX Círculo de Castilla y León en 
Barcelona 

XIX Certamen poético "Amanecer 
literario" 2 1 1 0 0 2 6 

XXX Hermandad Nuestra Señora del 
Rocío, Rocieros de Carmona 

Cultural - Romería del Rocío 
1 2 3 0 0 0 6 
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NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIO Total 

punts 1 2 3 4 5 6 

XXX Asociación Cultural Andaluza 
Hijos de Paradas 

Festival XXVIII Aniversario 
2 2 2 0 0 0 6 

XXX Centro Andaluz Casa de Huelva Festival Fandangos de Huelva 3 2 1 0 0 0 6 

XXX Associació Tres Tombs Collbató Associació Tres Tombs Collbató 3 2 1 0 0 0 6 

XXX Hermandad Rociera Andaluza del 
Santo Ángel 

Romería del Rocío 
1 2 3 0 0 0 6 

XXX Casa de los Navarros-Nafarren 
Etxea 

Festival de Sant Jordi 2016 
3 2 1 0 0 0 6 

XXX Associació Cultural El Maestrat a 
Terrassa 

Centenari de l'Associació Cultural 
El Maestrat a Terrassa 3 2 1 0 0 0 6 

XXX Associació Pessebristes C.C. Sant 
Joan Viladecans 

Concurs de pessebres tradicionals 
i exposició de diorames Esglèsia 
Sant Joan 2 2 1 0 0 0 5 

XXX Peña Taurina Ángel Leria de 
Zarza Capilla 

Semana cultural 2016, 30 
ediciones 1 2 1 0 0 1 5 

XXX Societat Recreativa Unió 
Begudenca 

Activitats 2016 
1 1 1 1 1 0 5 

XXX Centro Galego de Barcelona Dia do Apostolo Santiago 2 2 1 0 0 0 5 

XXX Asociación Cultural Andaluza 
Hermandad La Armonía 

Celebración Día de la Entidad 
2 1 1 0 0 1 5 

XXX Casa de Andalucía de Manresa Romería 2 2 1 0 0 0 5 

XXX Associació Agrupació Sardanista 
Riells del Fai 

Aplec de Sant Miquel del Fai 
1 1 1 0 2 0 5 

XXX Associación Cultural Andaluza de 
Torelló 

Romería Rociera de Torelló 
1 1 1 0 0 1 4 

XXX Moixiganga de Barcelona Moixiganga de Barcelona, 
promoció a les Escoles 1 2 1 0 0 0 4 

XXX Unión Cultural Extremeña Anoia 22a Festividad Virgen de 
Guadalupe y San Pedro 1 2 1 0 0 0 4 

XXX Associació Juvenil Q-fois 16a Festa Bruixa 2 1 1 0 0 0 4 

XXX Grup Bonaire i Veus de Tona Concerts Populars i Tradicionals 
Catalans i Religiosos 1 1 1 0 0 0 3 

XXX A. A. San Sebastián de los 
Ballesteros 

Premios San Sebastián 
1 1 1 0 0 0 3 

XXX Ateneu Hortenc Cultura Popular i Tradicional 1 1 1 0 0 0 3 

XXX Grup Folk Montjuïc Nit de l'Havanera a Montjuïc - 
Barcelona 1 1 1 0 0 0 3 

 
Setè.- NOTIFICAR els anteriors acords, en la part que els afecta, a tots els  
interessats. 
 
Vuitè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
 
Demana la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Un Dictamen 
certament interessant. Jo els hi proposaria, a alguns dels diputats, que fessin una 
lectura acurada d’aquest Dictamen perquè, certament, seria un exercici antropològic 
per saber qui som, on som i cap a on anem. En tot cas, sol·licitar, encara que sé que 
alguns companys d’altres formacions polítiques em miraran amb segons quines cares, 
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que caldria fer, dintre de la resolució de futures convocatòries, alguna certa 
discriminació positiva pel que entenem que ha de ser cultura popular i tradicional 
catalana.  
 
58.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la resolució, per delegació de la 
Presidència, de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les 
programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional, a realitzar dins de la demarcació territorial de la Diputació de 
Barcelona, durant l’any 2016, a favor de federacions de caràcter cultural.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 10 de març del 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les convocatòries per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació 
de Barcelona –Gerència de Serveis de Cultura i Gerència de Serveis d’Educació- a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016,  publicades al Butlletí Oficial 
de la Província, de 31 de març de 2016, amb número d’identificació BDNS 302873, 
d’acord amb l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i de les 
entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 
2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 
de gener de 2009, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei 
general de subvencions. 
 
Una de les convocatòries, incloses en l’esmentat dictamen, és la relativa a les 
subvencions destinades a finançar les programacions d’activitats anuals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2016, organitzades o impulsades per les 
federacions de caràcter cultural (codi de la convocatòria: 08053/16).  
 
De conformitat amb la clàusula 6 de la convocatòria, i d’acord amb l’article 63.2 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat integrat per 
l’Il.lm. Sr. Diputat Delegat de Cultura, un representant de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, el Coordinador de Cultura, Educació i Esports, la Gerent de Serveis de 
Cultura i un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, per formular la 
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 08053/16, un cop s’ha procedit 
a la valoració de les sol·licituds aplicant els criteris previstos en la clàusula 4 de la 
mateixa. 
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Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que 
s’adjunta com annex I, i d’acord amb la motivació que consta en l’expedient, segons 
els criteris establerts en la convocatòria.  
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col.legiat competent per a la instrucció del 
procediment d’atorgament de les subvencions, que ha estat formalitzada en l’Acta de 
la sessió celebrada a les 14 hores del dia 5 de juliol de 2016 i que s’adjunta com annex 
II. 
 
Atès que el crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de 
CENT-CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48900 del vigent pressupost. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicats al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions destinades a finançar les 
programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional 
a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016, 
organitzades o impulsades per les federacions de caràcter cultural (codi de la 
convocatòria: 08053/16), segons les Bases específiques en règim de concurrència 
competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta corporació, en data 10 de 
març de 2016, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal 
efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjunta com annex 
II: 

 
Relació de Subvencions atorgades: 
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Núm. operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIÓ 

PUNTS 
Atorgat 

2016 
1 2 3 4 5 6 7 

 1603003425/1 XXX Federació Catalana d'Entitats Corals Activitats de Cant Coral 
2016 10 10 5 5 5 5 5 45 7.812,00 € 

 1603003425/2 XXX Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular de Catalunya 

Activitats de l'Agrupació a 
la Demarcació de 
Barcelona 2016 10 10 5 5 5 4 5 44 7.639,00 € 

 1603003425/3 XXX Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya 

Activitats Culturals 2016 
10 9 4 5 5 5 4 42 7.292,00 € 

 1603003425/4 XXX Federació d'Ateneus de Catalunya Foment i Difusió del 
Moviment Ateneístic 
Català 8 9 4 5 5 3 5 39 6.771,00 € 

 1603003425/5 XXX Federació d'Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de Barcelona 
Vella i La Casa dels Entremesos 
abans (As. Coordinadora de Colles 
de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella 
de Barcelona) 

Projecte programa 
d'activitats 2016. 
Produccions externes i 
activitats de promoció i 
difusió de Cultura Popular 
d'arrel Tradicional 
Catalana. 10 10 3 5 1 4 4 37 6.424,00 € 

 1603003425/6 XXX Coordinadora d'Associats per la 
Llengua Catalana – CAL 

Programació d'activitats 
anuals de la CAL: el 
Correllengua 2016 8 9 4 2 5 5 4 37 6.424,00 € 

 1603003425/7 XXX Federació de Colles de Falcons de 
Catalunya 

Promoció dels Falcons - 
Projecte 2016 8 6 5 4 5 4 5 37 6.424,00 € 

 1603003425/8 XXX Federació Coordinadora de Grups de 
Cultura Popular i Tradicional 
Catalana de Terrassa 

Activitats Anuals 
Coordinadora 

9 8 5 1 1 4 5 33 4.000,00 € 

 1603003425/9 XXX Federació Catalana dels Tres Tombs XIX Trobada Nacional del 
Tres Tombs de Catalunya 7 7 4 4 4 2 3 31 3.000,00 € 
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Núm. operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIÓ 

PUNTS 
Atorgat 

2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1603003425/10 XXX Comissió d'Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Celebració de 81 Aplecs a 
les Comarques de 
Barcelona 8 8 3 0 4 4 3 30 5.208,00 € 

1603003425/11 XXX Federació Consell de Cultura Popular 
i Tradicional del Poble Sec 

Tradicions i Cultura 
Popular al Poble Sec 8 7 1 3 1 4 3 27 4.687,00 € 

1603003425/12  XXX Federació d'Entitats Culturals de 
Badia del Vallès 

XXXV Jornades 
Associatives i Culturals de 
Badia del Vallès 7 5 3 4 1 2 3 25 4.340,00 € 

1603003425/13  XXX Federació d'Associacions d'Artesans 
d'Ofici de Catalunya 

Artesania: donem-li la 
volta 6 5 3 2 5 1 3 25 4.340,00 € 

1603003425/14  XXX Federació de C. y C. Aragoneses en 
Catalunya 

Socio/Cultural y Lúdico 
6 6 1 3 5 0 3 24 4.000,00 € 

1603003425/15 XXX Federació Catalana d'Entitats 
Catifaires 

XI Trobada de Catifaires i 
Fira Mediterrània 6 6 2 1 4 1 3 23 3.993,00 € 

1603003425/16  XXX Unió Colles Sardanistes de Catalunya Campionat de Catalunya 
de Colles Sardanistes. 
Concursos i activitats a 
celebrar a la demarcació 
territorial de Barcelona 2 8 3 1 5 0 3 22 3.819,00 € 

1603003425/17  XXX Federació del Seguici Tradicional 
Històric d'Igualada 

Recuperació del Tabal de 
la Patera i els Gegants 
Vells d'Igualada 6 5 4 0 1 2 4 22 3.819,00 € 

1603003425/18  XXX Coordinadora Sardanista de 
l'Hospitalet 

Divulgació i cloenda 
cursets de sardanes a 
l'Hospitalet 6 5 0 2 1 3 3 20 2.000,00 € 

1603003425/19  XXX Federación de Entidades Culturales 
Andaluzas en Cataluña (FECAC) 

Programa anual 
d'activitats 5 7 0 2 5 0 1 20 3.472,00 € 
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Núm. operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIÓ 

PUNTS 
Atorgat 

2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1603003425/20  XXX Federació Sabadell Cultura 11a Edició "Sabadell, 
Festa i Tradició"; Activitats 
Nadalenques 2016 6 7 1 0 1 2 3 20 3.472,00 € 

1603003425/21 XXX Federación de Asociaciones 
Extremeñas en Catalunya (FAEC) 

Programa de Actividades 
2016 4 4 0 3 5 1 2 19 3.299,00 € 

1603003425/22  XXX Federació Coordinadora de Diables 
de la Ciutat de Barcelona 

Projecte Anual 
4 6 3 2 1 3 0 19 2.500,00 € 

1603003425/23  XXX Coordinadora de Ball de Bastons de 
Catalunya 

Activitats generals de la 
Coordinadora 2 4 1 4 5 1 1 18 3.125,00 € 

1603003425/24  XXX Consell Gral. de Germandats i 
Confraries de l'Arxidiòcesi de 
Barcelona 

Activitats Culturals 
Tradicionals 2016 

5 3 0 2 2 2 3 17 2.220,00 € 

1603003425/25  XXX Federación de Asociaciones 
americanas en Catalunya – 
FASAMCAT 

Vive América - Amèrica 
Vive 

5 5 1 0 2 0 3 16 2.778,00 € 

1603003425/26  XXX Coordinadora d'Entitats de Cultura 
Andalusa de Terrassa 

Feria d'Abril 2016 i altres 
activitats anuals de la 
CEAT 5 5 0 0 2 1 2 15 2.500,00 € 

1603003425/27  XXX Federación de C. O. de Castilla-La 
Mancha en Catalunya 

IV Centenari de la Mort de 
Cervantes 4 4 2 1 1 1 1 14 2.431,00 € 

1603003425/28  XXX Federación de Casas Regionales y 
Entidades Culturales en Cataluña 

Actividades Anuales 
4 4 0 0 1 2 3 14 2.431,00 € 

1603003425/29  XXX Secretariat d'Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 

Fes-te al carrer. 
Comissions cultura 
popular. 4 7 1 0 1 1 0 14 2.431,00 € 

1603003425/30  XXX Federació d'Entitats Culturals 
Andaluses de Mataró (FECAM) 

Programació continuada 
Dia Andalussia 3 7 0 1 1 1 0 13 1.858,00 € 
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Núm. operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte 
PUNTUACIÓ 

PUNTS 
Atorgat 

2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1603003425/31  XXX Federación Andaluza de 
Comunidades 

IV Centenario de la 
Muerte de Cervantes 3 2 1 1 5 0 0 12 2.083,00 € 

1603003425/32  XXX Associació Coordinadora d'Entitats 
de Bestiari de Barcelona 

Activitats del Bestiari 
Festiu associat 5 5 0 0 2 0 0 12 2.083,00 € 

1603003425/33  XXX Unión de Asociaciones Galegas de 
Catalunya (UAGALCAT) 

La Galicia Cultural 
3 4 0 1 2 0 2 12 2.083,00 € 

1603003425/34  XXX Federació Coordinadora d'Entitats 
Sardanistes de Barcelona 

Celebració 145 Ballades 
de Sardanes a Barcelona 4 6 0 0 1 0 1 12 2.083,00 € 

1603003425/35  XXX Federació dels 3 Tombs de Sant 
Antoni de Barcelona 

Cavalcada dels Tres 
Tombs de Sant Antoni de 
Barcelona 3 6 0 1 1 0 1 12 2.083,00 € 

1603003425/36  XXX Coordinadora d'Entitats Badalonines 
de Cultura Tradicional i Popular 
Catalana 

Activitats 2016 

3 5 0 0 1 0 1 10 950,00 € 

1603003425/37  XXX Federació d'Agrupacions de Sant 
Medir 

Sant Medir 2016 
4 3 1 0 2 0 0 10 1.736,00 € 

1603003425/38  XXX Federació d'Associacions Entitats i 
Comissions d'Hostafrancs 

Festa Major 
d'Hostafranchs 3 3 0 0 1 0 1 8 1.100,00 € 

1603003425/39  XXX Coordinadora d'Entitats del Poble 
Sec 

Rebuda de la Flama del 
Canigó i la Nit de Sant 
Joan al Poble Sec de 
Barcelona 3 3 0 0 1 0 0 7 1.215,00 € 

1603003425/40  XXX Federació Catalana de Pessebristes Altres Pessebres. 
Concurs i Exposició 3 2 1 0 1 0 0 7 1.215,00 € 
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Segon.- DISPOSAR una despesa total de CENT-QUARANTA UN MIL CENT-
QUARANTA EUROS (141.140€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48900 del pressupost de l’exercici 2016, per fer front a les 
subvencions que s’atorguen.  
 
Tercer.- INFORMAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents : 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de 
febrer de 2017.  
 
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

 En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 

 
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació 

de l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.  
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la 

subvenció atorgada. 
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a 

mínim el doble de la subvenció concedida. 
d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor 

acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claretat l’activitat a que es refereixen. 

e) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

f) Aportar detall d’altres ingressos. 
 
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva 
còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària. 
 
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
Quart.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció sense que el beneficiari manifesti expressament objeccions.  
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En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions 
imposades en la concessió. 

 
Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons 
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat competent per a la instrucció del procediment 
d’atorgament de les subvencions, pels motius que es manifesten. 

 
1. No reunir el requisit 3.1 de la convocatòria (tenir caràcter de federació o 
coordinadora) 

 

NIF Entitat Projecte 

XXX La Palma Moderna Celebración del centenario de la Palma 
Moderna 

 
2.- Per no presentar una programació anual d’activitats, objecte de la 
convocatòria. 

 

NIF Entitat Projecte 

XXX Federación de Entidades Culturais 
Galegas en Cataluña 

Encontro de Corais 

XXX Federació d’Entitats del Clot-Camp de 
l’Arpa 

Festes de Primavera del Clot-Cercavila 
de Cultura Popular 

XXX Federación Coordinadora de Entidades 
Andaluzas de l’Hospitalet-FECEAL’H 

Jornadas conmemorativas al Día de 
Andalucía 2016 

 
Sisè.- NOTIFICAR els anteriors acords, en la part que els afecta, a tots els  
interessats. 

 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 

 
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: En la línia 
anterior, qüestionar si la Diputació de Barcelona ha de finançar federacions o 
federacions d’entitats que no satisfan els seus deutes i, d’alguna manera, la pròpia 
Diputació, en l’exercici dels seus drets, vol “desnonar”. 

 
El diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM) diu: Es refereix a la 
FECAC, em penso. No, no hem donat diners a la FECAC, em penso, en aquesta 
concurrència competitiva, bé, al que s’ha presentat, sí. No li hem donat, diguéssim, els 
diners especials directes que se li donaven per a la Fira. No li hem donat això perquè 
tenen deutes, exactament. Aquestes subvencions compensen els diners que deuen, o 
sigui, no se’ls entreguen aquests diners.  
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de regular les funcions d’assistència, 
prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació ofereix en 
relació amb la gestió de la Biblioteca Mestre Martí Tauler d’aquell municipi.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidència cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 

 
L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 

 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència 
funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 

 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  

 
Vist l’apartat 3.4. i.1) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016.   

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Rubí en relació a la “Biblioteca Mestre Martí Tauler” d’aquest municipi, 
de la qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord amb la minuta que a continuació es 
transcriu: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ EN RELACIÓ A LA “BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER” 
D’AQUEST MUNICIPI 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb el Decret de la Presidència número 3048/2016, de 14 d’abril, d’aprovació de la 
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), 
assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats 
conferides en virtut del Decret de la Presidència núm. 10481/2015, de 13 de novembre 
(publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015). 

 
AJUNTAMENT DE RUBÍ, representat per l’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Ana Maria 
Martínez Martínez, assistida pel Secretari accidental d’aquest Ajuntament Sr. Ramiro Vidal 
Montero. 
     
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 

 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  

 
2. L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen la biblioteca 
pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 

 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional 
de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules 
diverses d’assistència i cooperació. 

 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
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L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els serveis 
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials, 
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
3. L'Ajuntament de Rubí va inaugurar la primera biblioteca municipal a l'any 1953 en un 
edifici del centre de la població, integrada dintre de la Xarxa de Biblioteques Populars. A 
l’any 1987 fou traslladada a la primera planta del Complex l'Escardívol, una antiga fàbrica 
tèxtil de la qual se'n conserva la xemeneia (antigues naus Pich Aguilera). La Biblioteca porta 
el nom de Mestre Martí Tauler.  
 
Pel Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió de 27 de gener de 2006, es va aprovar el 
projecte executiu per a la construcció de la Biblioteca Central.  
 
4. Per a la construcció de les obres d'aquesta biblioteca la Diputació de Barcelona va 
atorgar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, 
un ajut econòmic per import de 899.783,10 euros aprovat per la Junta de Govern de 25 de 
gener de 2007, havent-se formalitzat el corresponent conveni el dia 21 de maig de 2007. La 
nova Biblioteca s'inaugurà el 30 de gener de 2010. 
 
5. El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
en data 10 de maig de 2016 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data 
...........  
 
6. En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  

 
PACTES 

 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Rubí, en relació amb la 
Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Aribau, 5 de Rubí, amb una superfície útil de 4.971,50 m

2 
i 

que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis 
bàsics, es denomina “Biblioteca Mestre Martí i Tauler”.  
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En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni. 
 
Cinquè: Compromisos de les parts 
 
5.1. La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a la biblioteca pública 
i el Mapa de Lectura Pública (a data 01.01.2015 recursos mínims: 3 bibliotecaris), i cobrir-ne 
les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del director 
o directora que endegarà la Diputació.  
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament de Rubí es compromet a: 
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5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública (a data 01.01.2015 recursos mínims: 8 tècnics auxiliars i 2 
ajudants de serveis), i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el 
procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar anualment un fons de  manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure 
accés de la Biblioteca. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals, antifurts i autoprèstec. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca municipal. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
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Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei 
de biblioteca de 45 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa 
admissible en dret. 
 
Desè: Noves biblioteques   
 
Les possibles de biblioteques del municipi de Rubí que en un futur s’integrin a la Xarxa de 
Biblioteques, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou annex, 
prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4651.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 06/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Casserres de data 27 d'abril de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol de 
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municipi per la Independència, a la carretera BV-4131 al PK 9+310, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm. 2016/4651). 

 
En data 08/06/2016 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 Casserres en data 27 d'abril de 2016 
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 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  

 
 Es replantejarà la instal·lació conjuntament amb l’oficial especial de permisos de la 

zona. 
 
 El rètol només podrà anar en sòl classificat d’urbà i independentment de la 

senyalització pròpia de la carretera i sense destorbar la mateixa. 
 
 El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés la finalitat o utilitat que indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, 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 

 
   Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
 El titular de l’autorització 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 
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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. 
 
 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. 
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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.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Casserres, autorització d’obres 
d’instal·lació  de rètol de  municipi per la Independència, a la carretera BV - 4131 al PK  
9+310, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm. 
2016/4651), 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. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Casserres, amb domicili a 
efectes de notificacions a Casserres (08693), carrer Escodines, 14, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2016/4999.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 05/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 26 d'abril de 
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’adequació de les 
voreres per al pas de vianants, a la carretera BP-5109 al PK 0+164, ambdós marges, 
tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor 
(expedient núm. 2016/4999). 
 
En data 21/06/2016 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 Sant Antoni de Vilamajor en data 26 
d'abril 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:  
 
 Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
 El pas tindrà una continuïtat per vianants protegida. 
 
 Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 334 

- 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. 
 
- 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, 
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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 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.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, 
autorització d’obres d’adequació de les voreres per al pas de vianants, a la carretera 
BP-5109 al PK 0+164, ambdós marges, tram urbà i urbà (travessera), al terme 
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municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2016/4999), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça 
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4652.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta realitzada 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 06/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 

Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Casserres de data 27 d'abril de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol de 
municipi per la Independència, a la carretera BV-4132z al PK 0+240, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm. 2016/4652). 
 
En data 08/06/2016 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 Casserres en data 27 d'abril de 2016 
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 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
 Es replantejarà la instal·lació conjuntament amb l’oficial especial de permisos de la 

zona. 
 
 El rètol només podrà anar en sòl classificat d’urbà i independentment de la 

senyalització pròpia de la carretera i sense destorbar la mateixa. 
 
 El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés la finalitat o utilitat que indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, 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 
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característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  

 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització 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. 
 
- 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. 
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- 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 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.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995,i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Casserres, autorització d’obres 
d’instal·lació d'un rètol de municipi per la Independència, a la carretera BV-4132z al PK 
0+240, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient 
núm. 2016/4652), 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 Casserres, amb domicili a 
efectes de notificacions a Casserres (08693), carrer Escodines, 14, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 
63.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 
carretera BP-1432 favor del senyor A.A.T., en resolució de l’expedient núm. 
2016/5876.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 31/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. Agustí Argelich Twose de data 27 de maig de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BP-
1432 del PK 23+424 al PK 23+694, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Bigues i Riells (expedient núm. 2016/5876). 
 
En data 21/06/2016 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. Agustí Argelich Twose en data 27 de maig de 
2016 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a 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 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització 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. 
 
- 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 
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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 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. 
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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. 
 
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 el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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. Agustí Argelich Twose, autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BP-1432 del PK 23+424 al PK 23+694, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient núm. 2016/5876), 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. Agustí Argelich Twose, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08008), Rambla de Catalunya, 112, 3r 1a, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 
vianants a la carretera BV-5108 a favor de l’Ajuntament de Cardedeu, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/5917.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“En data 07/06/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 01 de juny de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització de pintat de pas de vianants, a la 
carretera BV-5108 al PK 0+143, ambdós marges, tram urbà i urbà (travessera), al 
terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/5917). 
 
En data 21/06/2016 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 Cardedeu en data 01 de juny 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:  
 

 Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
 El pas tindrà una continuïtat per vianants protegida. 
 
 Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
 Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
 Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
 Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de 
vianants amb una antelació suficient. 

 
 Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- 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, 
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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 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.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995,i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Cardedeu, autorització de pintat 
de pas de vianants, a la carretera BV-5108 al PK 0+143, ambdós marges, tram urbà i 
urbà (travessera), al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/5917), que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 346 

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 Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, a favor dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, amb la finalitat d’ajudar a finançar les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs, 
any 2017”, per import de 60.000€.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d’octubre de 2008, acord que es va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la 
qual constitueix un dels programes  més importants de l’activitat medio-ambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província, corresponent subvencionar entre el 45% i el 
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50% el cost de les despeses del transport escolar per al desplaçament als diferents 
espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12,14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 201620165120008343, que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
concurrència competitiva,  adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per 
fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
per a l’exercici 2017, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER 
FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT ESCOLAR DE LA CAMPANYA 
“CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2017. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA  201620165120008343 
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1 . Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat. 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser aprovada 
inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, 
corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2.- Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar  les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits  que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2016-2017. 
 
2. La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de 
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” 
durant el període comprés entre 7 de gener  de 2017 fins el 30 de juny de 2017.  
 
4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar 
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del  model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Sol·licitud de subvenció: 
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a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 
que ho fa. 

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar 
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les 
seves obligacions.  

 
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1 
 

a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 
transport  de les escoles que participen en la campanya “Coneguem els nostres 
parcs”  

b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses  no subvencionades  
que comporti el transport escolar de la campanya. 

 
2) Annex número 2 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 

 
3) Annex número 3 
 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció.  

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a Altres 
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 10 d’octubre de 2016. 
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, a qualsevol de les 
oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:  
www.diba.cat.parcsn/subvencions. 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a 
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.  
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant  LRJAPPAC) 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

  
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a  
beneficiari/beneficiària, per tal  que en el termini d deu dies hàbils a partir del dia següent a 
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicció 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.-  Procediment de concessió 
 
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 
9.-  Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents: 
 
A) 1. Municipis menors de 20.000 habitants: 4 punts 
 2. Municipis entre 20.001 i 75.000 habitants: 3 punts 
 3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants: 2 punts 
 4. Municipis de més de 125.001 habitants: 1 punt 
 
B) 1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de 

qualsevol espai protegit de la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona: 2 punts 

 
 

2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de  
qualsevol espai protegit  de la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona 1 punt  

C) 1. Que l’Ajuntament sol·liciti la subv per primera vegada 1 punt 
 2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
 alterna o continuada al menys 5 anys: 2 punts 

http://www.diba.cat.parcsn/subvencions
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 3. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
 alterna o continuada al menys 10 anys: 3 punts 
  
10.-  Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2017 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de  l’aplicació 
pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals per a l’exercici 2017. 
 
11.-  Import individualitzat de les subvencions 
 
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir. 
 
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 
 
  9 punts  50 % 
  8 punts  49 % 
  7 punts  48 % 
  6 punts  47 % 
  5 punts  46 % 
  4 punts  45 % 
  3 punts  44 % 
 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
12.-  Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis  d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït, 
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador d’àmbit d’Espais 
Naturals  o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals i per la cap de 
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretaria de l’òrgan 
col·legiat.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa 
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sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple.  
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.   
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

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

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 

6 Adequar la seva activitat 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 de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- 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 subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 
primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona 
i s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui 
recuperable o compensable per l’Ajuntament. 

 
17.- Subcontractació  
 
No podran  subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
de setembre de 2017. 
 
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 
1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un  certificat  de 
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat pel 
secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi 
constin els següents apartats:  
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a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 
contingui el número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

 
b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament 

amb altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació subvencionada. 
 

c. Que l’ens local  té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats per 
un període no inferior a 6 anys. 

 
2. La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la 
quantitat atorgada. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 

21.- Mesures de control 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la 
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 
 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge- corporativa. 
 
26.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.- Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
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29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així con 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
integra del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 14 de juliol de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als ajuntaments de la 
província de Barcelona  per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars 
dins la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 2017. Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
BDNS (identif:) 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador 
 
Primer . Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
Segon.  Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar  les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits  que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2016-2017. 
 
2. La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
3. L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes 
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost  màxim que es destinarà l’any 2017 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de  l’aplicació 
pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals per a l’exercici 2017 
 
1.  Import individualitzat de les subvencions. 
 
1.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir. 
 
1.2. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 
 

9 punts  50 % 
  8 punts  49 % 
  7 punts  48 % 
  6 punts  47 %  
  5 punts  46 % 
  4 punts  45 % 
  3 punts  44 % 
 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província e Barcelona, a través de la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 10 d’octubre de 2016. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria  que incorpora  les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
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desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2017 condicionant l’efectivitat 
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any 
2017. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
inicialment la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’any 
2015, destinada al transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres 
parcs”, per import de 2.019,60 €, per manca de justificació.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 24 
de juliol de 2014, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer 
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres 
parcs” exercici 2015. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 26 de febrer de 2015 va aprovar la relació d’ajuts en 
el marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel 
president del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament 
d’una subvenció a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i per un import de 2.019,60 €. 
 
Atès que d’acord amb la base 19 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de 
justificar abans del 30 de setembre de 2015 i a data d’avui el beneficiari de la 
subvenció no ha presentat la documentació justificativa.  
 
Atès que es va requerir a l’ajuntament en escrit amb acusament de rebuda, de data 26 
d’octubre de 2015, que havia finalitzat el termini per presentar la documentació 
justificativa i que en cas de no fer-ho es procediria a la revocació de la subvenció, 
d’acord amb l’article 21.6 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,  
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat en la convocatòria de l’any 2015, destinada al transport escolar dins la 
campanya “Coneguem Els Nostres Parcs 2015”. 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’ajuntament per a que presenti les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa atorgar, per delegació de la Presidència, les 
subvencions a favor d’explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació de patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions de calderes de biomassa i entitats culturals, per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2016, per import de 
284.235,74€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Espais Naturals i Medi Ambient, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS). 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir definitiu 
en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
núm.13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant ordenança). 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de govern de la Diputació, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2015, va 
aprovar les bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles – ramaderes, empreses de 
serveis, millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals en 
l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, Montnegre-
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, així com les 
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activitats i projectes que tinguin per finalitat potenciar la utilització de la biomassa per a 
la generació de calor en els àmbits territorials dels Plans Especials dels espais 
naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, Montnegre-
Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, per un import màxim de 335.390,00 €, de 
l’exercici 2016. 
 
Atès que en data 31 de maig de 2016 es va constituir  l’òrgan col·legiat, procedint un 
cop vist l’informe tècnic de data 18 de maig de 2016, a formular la proposta 
d’atorgament de subvencions que va ser  formalitzada en la corresponent Acta de 31 
de maig de 2016. 
 
Atès que posteriorment s’han detectat errors materials en els càlculs de l’import a 
atorgar en algunes subvencions de les línies de serveis i agrícoles – ramaderes que 
figuren a l’informe tècnic de data 18 de maig de 2016 i s’ha procedit a rectificar els 
errors esmentats i s’emet un nou informe tècnic de data 15 de juny de 2016. 
L’esmentat informe s’adjunta al present Dictamen i formen part integra d’ell. 
 
Atès que el 23 de juny de 2016 es va tornar a constituir l’òrgan col·legiat, procedint un 
cop vist el nou informe tècnic, de data 15 de juny de 2016, a formular la proposta 
d’atorgament de subvencions que va ser  formalitzada en la corresponent Acta de 23 
de juny de 2016. 
 
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que 
s’acompanya el present Dictamen. 
 

Atès que a la setena de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 335.390,00 €, i que la proposta que formula el diputat 
delegat d’espais Naturals ascendeix a la quantitat de 284.235,74.-€ aquest anirà a 
càrrec dels econòmics: 47900, 48901 i 77000 i que la proposta que formula.  
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
Per tot l’exposat aquesta Vicepresidència 1a i Presidència delegada de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, la  proposta per a la seva aprovació 
dels següents:  
 

A C O R D S 
 

Primer – Aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses 
Agrícoles - Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni 
Arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i Entitats Culturals situades en 
l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2016. 
Segon – Atorgar aquestes subvencions als beneficiaris que es relacionen a 
continuació indicant concepte i import, d’acord amb l’acta de l’òrgan col·legiat i els 
informes I i II que s’annexen al present Dictamen: 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
concedida 

Operació 
comptable - 

posició 

EAR MSY XXX AGROCRUELLS SCP 
instal·lació mànega 

ramadera 
3.500,00 € 1603002780-001 

EAR MSY 
XXX MARIA TERESA 

CASASAS MATABACAS 

material per a 
l'explotació i millora 

obrador mel 
2.100,00 € 1603002780-002 

EAR MSY 

XXX 
DAVID GODAYOL BACH 

construcció d'una 
tanca per prevenir 

danys ocasionats per 
fauna silvestre 

1.090,57 € 1603002780-003 

EAR MSY XXX ÀNGEL SERRA MASULL 
manteniment marges 

explotació agrària 
1.500,00 € 1603002780-004 

EAR MSY XXX IGNASI BASSA 
HERNANDEZ 

instal·lació corral 
ovelles 

2.100,00 € 1603002780-005 

EAR MSY XXX JOAN MASNOU VILA 
neteja feixes finca el 

baies 4ha 
3.000,00 € 1603002780-006 

EAR GRF XXX FINCA AVIÑÓ activitats de millora 3.500,00 € 1603002780-007 

EAR GRF XXX ANA RULL RENTERO 
tancament parcel·les de 

cultius 
3.500,00 € 1603002780-008 

EAR GRF XXX TOSSAL DE LA GUINEU, 
SL 

tancament parcel·les de 
cultius 

3.500,00 € 1603002780-009 

EAR SLL XXX ALBA ESCALONA 
BERTRAN 

millora parcel·la la 
plana 

2.180,00 € 1603002780-010 

EAR SLL XXX MONTSERRAT FARRÉ 
SOLANES 

millora galliner 2.798,10 € 1603002780-011 

EAR MCO 
XXX CASELLES I MONTSANT, 

SL 

espanta ocells i 
tractament fitosanitari 

cultiu 
2.437,25 € 1603002780-012 

EAR MCO XXX CAN TERRADES SCP 
tancament parcel·les 

per ramat sense pastor 
1.541,42 € 1603002780-013 

EF MSY 
XXX 

MIR POUS GIRONA, SL 
Estassada de sotabosc, 
esporga i arranjament 

de camins 
736,80 € 1603002781-001 

EF MSY 

XXX 
MONTSERRAT BRUNET 

PUJOL 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys, esporga 
d'arbrat i arranjament 

camí 

1.800,00 € 1603002781-002 

EF MSY XXX EMBOTITS SALGOT, SA Estassada de sotabosc 1.230,00 € 1603002781-003 

EF MSY XXX CLARA ROVIRA VIÑOLAS Estassada de sotabosc 1.482,00 € 1603002781-004 

EF MSY XXX RIERA GODORI SL 
Estassada de sotabosc 
i arranjament camins 

1.800,00 € 1603002781-005 

EF MSY 
XXX MARIA ANGELS SANZ 

GIMENO 

Estassada de sotabosc, 
selecció de tanys i 

esporga 
1.339,80 € 1603002781-006 

EF MSY XXX MARTA OLIVÉ MANTÉ Estassada de sotabosc 1.800,00 € 1603002781-007 

EF MSY XXX JAUME PLANAS 
PALLARÈS 

Tallada sanitària 2.255,00 € 1603002781-008 

EF MSY 
XXX 

VISOLPI, SL 
Estassada de sotabosc, 

selecció de tanys i 
esporga 

1.800,00 € 1603002781-009 

EF GRF 

XXX 
CHRISTOPH MARTIN 

BAUR 

Aclarida plançoneda, 
estassada de sotabosc, 

esporga d'arbrat i 
arranjament camins 

1.117,18 € 1603002781-010 

EF SLL XXX ANTONI BARATA MARTÍ 
Estassada de sotabosc 

i selecció tanys 
2.025,00 € 1603002781-011 

EF SLL 
XXX MARIA ANTONIA 

CORTADELLAS 
TORRELLA 

Estassada de sotabosc 1.800,00 € 1603002781-012 

EF SLL 
XXX 

LINO CUESTA SAEZ 
Estassada de sotabosc, 

selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-013 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
concedida 

Operació 
comptable - 

posició 

EF SLL 

XXX 
GARCIBAR SL 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys, esporga 
d'arbrat i arranjament 

camí 

1.800,00 € 1603002781-014 

EF MCO 
XXX FRANCESCA ARGIMON 

MARAGALL 

Estassada de sotabosc, 
selecció de tanys i 

arranjament de camins 
546,62 € 1603002781-015 

EF MCO 
XXX MELCHOR BALAGUER 

BASSO 

Estassada de sotabosc, 
selecció de tanys i 

arranjament de camins 
1.800,00 € 1603002781-016 

EF MCO 
XXX MA CARMEN BALL-

LLOBERA BORRELL 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-017 

EF MCO XXX JOSEP CASALS POU Construcció camins 389,39 € 1603002781-018 

EF MCO 
XXX SANTIAGO CASSI 

MARTÍNEZ 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-019 

EF MCO XXX CONCEPCIO CORCHS DE 
TEMPLE 

Estassada de sotabosc 1.219,01 € 1603002781-020 

EF MCO XXX JAUME CULLELL 
CODONY 

Estassada de sotabosc 
i trituració 

1.800,00 € 1603002781-021 

EF MCO 
XXX JOSEP DEULOFEU 

ARABIA 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-022 

EF MCO 
XXX 

JOSEP DEULOFEU BOIX 
Estassada de sotabosc, 

selecció de tanys i 
arranjament de camins 

527,03 € 1603002781-023 

EF MCO XXX DANIEL FRADERA SEUS Estassada de sotabosc 1.500,00 € 1603002781-024 

EF MCO 
XXX ANTONIO PALOME 

ALOMA 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-025 

EF MCO 
XXX JOSEP MANEL VERGES 

LLORENS 

Estassada de sotabosc, 
selecció tanys i 
esporga d'arbrat 

1.800,00 € 1603002781-026 

EF MCO 
XXX CARLES AULET 

SALVADOR 

Estassada de sotabosc, 
selecció de tanys i 

esporga 
1.800,00 € 1603002781-027 

EF MCO XXX JOSEP MA BORBON 
RIBERA 

Arranjament camins 1.792,64 € 1603002781-028 

ES MSY XXX CAN BESA, SA 
arranjament tanca 

pàrquing 
3.600,00 € 1603002782-001 

ES MSY 
XXX RECERQUES I 

DESENVOLUPAMENTS 
EMDE SLL 

obres per l'adhesió de 
l'alberg 'Casanova de 

sant miquel' 
375,00 € 1603002782-002 

ES MSY 
XXX 

SOTA EL SUI, SL 
construcció sistema 
natural tract aigua 

residual 
4.500,00 € 1603002782-003 

ES MSY XXX HOTEL RURAL CAN 
BESA SL 

millora sala jocs i fer 
nova pista pàdel 

3.600,00 € 1603002782-004 

ES MSY XXX HOTEL RESTAURANT 
CAN BARRINA 

instal·lació calderes 4.209,77 1603002782-005 

ES MSY 
XXX MARC GUÀRDIA 

LLORENS 

adhesió cet autònom 
itineraris guiats a la 
fortificació ibèrica 

453,75 € 1603002782-006 

ES MSY XXX RESTAURANT FONDA 
MONTSENY SL 

millores restaurant i 
compra tpv tèrmic 

2.112,00 € 1603002782-007 

ES MSY 
XXX PLANAS RIERA 

ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES SL 

tanues seguretat 
piscines, sector riu 

Tordera 
3.600,00 € 1603002782-008 

ES MSY XXX ADEMC SCP 
material eco pels 

alumnes 
404,50 € 1603002782-009 

ES MSY XXX DISSOL SCP millora façana 3.600,00 € 1603002782-010 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
concedida 

Operació 
comptable - 

posició 

ES SLL XXX ARQUEOLÍTIC SC 
accions per l'adhesió 

cet fase ii 
2.040,00 € 1603002782-011 

ES SLL XXX EL PUIG DE LA BALMA 
SL 

arranjament accés casa 
puig 

3.600,00 € 1603002782-012 

ES MCO XXX SIETE LOBOS, SL millores de qualitat 4.500,00 € 1603002782-013 

ES MCO XXX FUNDACIÓ PERE 
TARRES 

millora aïllament casa 4.001,00 € 1603002782-014 

ES MCO XXX CAN PALLOFA 2015, SCP millora sostre coberta 3.600,00 € 1603002782-015 

HAPA MSY XXX GASPAR BARTRA ROIG reformes varies 3.961,09 € 1603002783-001 

HAPA MSY XXX JOAQUIM BAUCELLS 
RIBAS 

aïllament tèrmic canvi 
vidrieres 

1.901,69 € 1603002783-002 

HAPA MSY XXX RAFEL CATAFAL FORNS instal·lació elèctrica 2.389,75 € 1603002783-003 

HAPA MSY XXX CARLES COROMINAS 
ARNAIZ 

reparació fossa sèptica 2.851,98 € 1603002783-004 

HAPA MSY XXX JUAN PEDRO CRIADO 
CAÑIZARES 

rehabilitació teulada 4.500,00 € 1603002783-005 

HAPA MSY XXX DAVID GARCIA 
VENDRELL 

reforma finestres, 
portes, i paviment 

4.500,00 € 1603002783-006 

HAPA MSY XXX JUDIT ILLA EGEA 
fossa sèptica amb filtre 

biològic 
2.745,73 € 1603002783-007 

HAPA MSY XXX ROGER MEDINA 
SERRAHIMA 

instal·lació mòduls 
solars 

3.600,00 € 1603002783-008 

HAPA MSY XXX ENRIC MORE MIQUEL 
acondicionament 

planta baixa 
3.548,51 € 1603002783-009 

HAPA MSY 
XXX MONTSERRAT PUJOL 

MASNOU 

instal·lació canonada 
per subministrament 

d'aigua 
2.352,24 € 1603002783-010 

HAPA MCO XXX SERGI GALLEGO MORAL banys complerts 4.500,00 € 1603002783-011 

HAPA MCO XXX DAVID MESTRE OLMOS 
aïllament tèrmic 

humitats 
2.178,00 € 1603002783-012 

HAPA MCO XXX PARRÒQUIA SANT 
ANDREU D'ALFAR 

reparació teulades 3.600,00 € 1603002783-013 

HAPA MCO 
XXX 

TORI PUIG CASTELLANO 
mur de contenció i 
reparació teulada 

estables 
3.600,00 € 1603002783-014 

HAPA MCO XXX CARLOTA MARIA RAMOS 
FERRER 

rehabilitació façana 4.500,00 € 1603002783-015 

HAPA MCO XXX LLUIS RIBAS DE 
POUPLANA 

eliminació colònia de 
tèrmits existent 

1.752,37 € 1603002783-016 

HAPA MCO XXX JAUME PEDRO SOLER 
BOSCH 

reparació part teulada 4.434,65 € 1603002783-017 

HAPA GRF XXX CARLES FONTANILLAS 
AMELL 

millora planta baixa 4.500,00 € 1603002783-018 

HAPA SLL XXX JAUME BALLVE CORRAL 
rehabilitació rampa 

accés 
2.700,00 € 1603002783-019 

HAPA SLL XXX RAMON CAPDEVILA 
SERRATUSELL 

plaques energia solar 3.600,00 € 1603002783-020 

HAPA SLL XXX AS. TALAMANCA ACTIVA millora aqüeducte 3.210,77 € 1603002783-021 

BM MSY XXX ANA ALSAMORA 
ESTEBAN 

recuperador de calor 
amb llenya 

1.232,19 € 1603002784-001 

BM MSY XXX ROSA MARIA 
BALAGUERÓ SANCHEZ 

caldera de biomassa 2.061,25 € 1603002784-002 

BM MSY XXX FLORENCIA DÍEZ 
BLASCH 

estufa aire canalitzada 
de pèl·let 

1.759,26 € 1603002784-003 

BM MSY XXX JOSE MARIA DOMENECH 
LLAURADO 

estufa pèl·lets i llenya 5.209,92 € 1603002784-004 

BM MSY XXX FUNDACIÓ LLUÏSA 
OLLER 

recuperador inserible 
de biomassa 

868,48 € 1603002784-005 

BM MSY XXX JOSÉ MARIA JUBANY 
LLOPES 

instal·lació caldera 
llenya 

4.592,43 € 1603002784-006 
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Subvenció 
concedida 

Operació 
comptable - 

posició 

BM MSY XXX NÚRIA JULVE VALERO estufa pèl·lets i llenya 2.691,36 € 1603002784-007 

BM MSY XXX JORDI MIRÓ 
VILLALONGA 

caldera de biomassa 4.263,67 € 1603002784-008 

BM MSY XXX EDILBERT MOLINS PONS caldera de biomassa 7.200,00 € 1603002784-009 

BM MSY XXX JOSEP XAVIER MORÓN 
PINÓS 

calefacció caldera 
biomassa 

2.812,50 € 1603002784-010 

BM MSY XXX DAVID MONTILLA VERA 
calefacció caldera 

biomassa 
3.557,93 € 1603002784-011 

BM MSY XXX DAVID POL SEUBA 
recuperador de calor 

amb llenya 
2.800,00 € 1603002784-012 

BM MSY XXX JOSEPA POU RIBAS caldera de biomassa 6.265,69 € 1603002784-013 

BM MSY XXX ELISABETH PUIG TORO estufa pèl·lets 1.505,70 € 1603002784-014 

BM MSY XXX REPÒS I REPÀS SL caldera de llenya 7.360,00 € 1603002784-015 

BM MSY XXX PILAR PUIG MASNOU 
calefacció caldera 

pèl·lets 
2.076,71 € 1603002784-016 

BM MSY XXX JORDI ROSELL POU estufa de llenya 1.697,58 € 1603002784-017 

BM MSY XXX ANTONIO SAEZ PEREZ 
instal·lació caldera 

biomassa 
3.133,64 € 1603002784-018 

BM MSY XXX FRANCESC SERRAHIMA 
DE RIBA 

millora rendiment llar 
de foc 

1.077,46 € 1603002784-019 

BM MSY XXX XAVIER TORRA RAVÉS estufa de pèl·let 763,99 € 1603002784-020 

BM MSY XXX JOSE ANTONIO ZURITA 
GONZÁLEZ 

caldera biomassa 
pèl·lets 

3.754,33 € 1603002784-021 

BM MSY XXX CAROLINA HOMS 
DEMMEL 

caldera de biomassa 1.977,30 € 1603002784-022 

BM MSY XXX ORIOL SOLER ADILLON 
recuperador de calor 

amb llenya 
1.453,77 € 1603002784-023 

BM GUI XXX AINA LAGUNAS FONT caldera biomassa 2.759,97 € 1603002784-024 

BM SMA XXX G, SL caldera biomassa 50kw 6.800,00 € 1603002784-025 

EC MSY 
XXX CLUB EXCURSIONISTA 

CAMINAIRES DE 
VILAMAJOR 

curses trail fem sui i les 
minis 

480,00 € 1603002785-001 

EC MSY 
XXX COORDINADORA 

SALVAGUARDA DEL 
MONTSENY 

revista la sitja del llop 600,00 € 1603002785-002 

EC MSY XXX BIOSFERA, ASSOCIACIÓ 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

itinerari natura educa 480,00 € 1603002785-003 

EC MSY 
XXX ASSOCIACIÓ JUVENIL 

JAC, JOVES ALCEM 
CÀNOVES 

caminada popular 480,00 € 1603002785-004 

EC MSY XXX ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DEL MONTSENY 

excursions guiades 600,00 € 1603002785-005 

EC MSY XXX ASSOCIACIÓ CLOTS 
ARQUEOLOGIA 

6a campanya 
arqueològica 

600,00 € 1603002785-006 

EC MSY XXX FUNDACIÓ UNIV MARTÍ 
L'HUMÀ 

lectura de contes 600,00 € 1603002785-007 

EC MSY XXX ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

festa major st Martí 400,00 € 1603002785-008 

EC MTQ XXX CERCLE FILATELIC I 
NUMISMATIC DE RIPOLL 

mostra filatèlica 500,00 € 1603002785-009 

EC MTQ XXX COLLA GEGANTERA DE 
MONTESQUIU 

cursos i sortides 360,00 € 1603002785-010 

EC MTQ XXX GRUP OSONA RÀDIO EA3 
diada radioaficionats 

mtq 
360,00 € 1603002785-011 

EC MTQ XXX PATRONAT GENT GRAN 
MTQ 

homenatge gent gran 
nascuda a mtq 

360,00 € 1603002785-012 

EC MTQ XXX ESCOLA SEGIMON 
COMAS 

activitats educatives al 
parc del castell 

600,00 € 1603002785-013 

EC MTQ XXX CLUB EXCURSIONISTA 
DE SANT QUIRZE 

cursa de muntanya 600,00 € 1603002785-014 
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EC MTQ XXX ASSOCIACIÓ CULTURAL 
GOMBAU DE BESORA 

publicació revista el 
855 

600,00 € 1603002785-015 

EC MCO 
XXX ASSOCIACIÓ CASAL 

CALIU DOLMEN 
VLLGORGUINA 

excursió guiada 450,00 € 1603002785-016 

EC MCO 
XXX ASSOCIACIÓ CULTURAL 

MONTNEGRE I VALL 
OLZINELLES 

projecte 'les quatre 
estacions' 

600,00 € 1603002785-017 

EC MCO 
XXX AGRUPACIÓ CIENTÍFICO 

EXCURSIONISTA DE 
MATARÓ 

23a edició la marxassa 360,00 € 1603002785-018 

EC MCO XXX GRUP ESPLAI ESBART 
CLÒNIC ATÍPIC, ESCLAT. 

4a estada casa colònies 
del far 

600,00 € 1603002785-019 

EC MCO XXX COLLA CASTELLERS DE 
L'ALT MARESME 

projecte pilars 
castellers 

360,00 € 1603002785-020 

EC MCO XXX ASSOCIACIÓ AMICS 
ESCOLTES MONTNEGRE 

5a marxa de sant 
Andreu 

600,00 € 1603002785-021 

EC MCO 
XXX CLUB CENTRE 

EXCURSIONISTA 
DOSRIUS 

jornades i activitats al 
parc 

600,00 € 16030002785-022 

EC MCO XXX FUNDACIÓ CARLES 
BLANCH 

v edició d'un camp de 
treball 

600,00 € 16030002785-023 

EC MCO 
XXX ASSOCIACIÓ 

PROPIETARIS 
MONTNEGRE 

edició 15 revista l'aulet 360,00 € 16030002785-024 

EC SLL 
XXX ASSOCIACIÓ 

PROPIETARIS VEÏNS 
VALL D'HORTA 

festa major 300,00 € 16030002785-025 

EC SLL 
XXX ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS I 
EMPRESARIS DE MURA 

material festes 480,00 € 16030002785-026 

EC SLL 
XXX ASSOCIACIÓ 

EXCURSIONISTA 
ALTIPLÀ 

excursions guiades pn 
sll i msy 

600,00 € 16030002785-027 

 

                                      Total subvencions concedides: 284.235,74-€ 
 

Tercer – Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats: 
 
Línia Parc NIF Sol·licitant Motiu no atorgament 

EAR MSY XXX FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC contracte menor vigent 

EAR MSY 
XXX SAT PASTURES DEL 

MONTSENY 
concedida subvenció any 2015 per la línia 

d’agrícola 

EAR GRF 
XXX 

MARIA DOMINGA RULL 
CLIMENT 

per no haver aportat documentació 
imprescindible, d'acord amb les bases 

reguladores. 

EF SLL 
XXX 

ASSOC VEÏNS LES ARENES 
concedida subvenció any 2015 per la línia de 

cultural 

EF MCO 
XXX 

MIQUEL GOMEZ FORNS 
concedida subvenció any 2015 per la línia de 

forestals 

ES MSY 
XXX 

HOSTAL LA COSTA, SCP 
concedida subvenció any 2015 per la línia de 

serveis 

ES MSY 
XXX 

LUNA Y BLAS 2002, SL 
Per no haver aportat documentació 

imprescindible, d'acord amb les bases 
reguladores. 

ES GRF 
XXX 

DONCER MORISCA SL 
concedida subvenció any 2015 per la línia de 

serveis 

ES GRF 
XXX 

CAN PERE SCCL 
concedida subvenció any 2015 per la línia de 

serveis 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Motiu no atorgament 

HAPA MSY 
XXX SEGIMON CORTADA 

CANALETA 
Per tractar-se en una construcció en runes no 

inclosa en el catàleg municipal 

HAPA MSY 
XXX 

IGNASI DE ROS SOPRANIS 
Per no haver aportat documentació 

imprescindible, d'acord amb les bases 
reguladores. 

HAPA MCO XXX PILAR BASSO MATA Per defunció de la persona sol·licitant 

HAPA MCO 
XXX ANNA MARIA RAVENTOS 

MESTRES 
concedida subvenció any 2015 per la línia 

d'habitatge 

BM MSY 
XXX 

JOAN PLANAS CORTADA 
Per no haver aportat documentació 

imprescindible, d'acord amb les bases 
reguladores. 

BM MCO 
XXX MONTSERRAT OCON 

PUJADAS 
Fora d'àmbit del parc 

ES MCO 
XXX 

SIETE LOBOS, SL 
Concedida subvenció en la present 

convocatòria com a empresa de serveis 

EC MSY 
XXX CLUB EXCURSIONISTA 

CAMINAIRES DE VILAMAJOR 
Concedida una subvenció per aquesta mateixa 

línia i convocatòria. 

EC MCO 
XXX CERCLE D'HISTÒRIA DE 

TORDERA 
Per no arribar al topall mínim de 200,00 eur, 

d'acord amb les bases reguladores. 

 
Quart – Aprovar i disposar una despesa de 284.235,74- € amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries de 2016, següents: 
 

50402/17230/47900             70.444,76 € 
50402/17230/48901              13.530,00 € 
50402/17230/77000            200.260,98 € 

    
Cinquè – Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases 
específiques de les subvencions s’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si 
el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en el transcurs del 
període d’un mes des de la notificació d’atorgament de subvenció. 
 
Sisè – Notificar la present resolució als interessats esmentats en el present Dictamen.  
 
Setè – Comunicar als subvencionats que el termini d’execució i justificació de les 
actuacions serà el 30 de juny de 2017, excepte per a les Entitats Culturals que serà 
fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Vuitè – Publicar les subvencions atorgades en aquesta convocatòria, d’acord amb la 
Base 23 de les Bases Especifiques i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Un altre 
Dictamen interessant per fer la lectura del que subvenciona o deixa de subvencionar la 
Diputació. En tot cas, nosaltres ens preguntem si la Diputació ha de finançar la 
construcció d’una pista de pàdel.  
 
El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), diu: No li podem contestar ara, 
però ja li farem arribar la resposta. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
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68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant concurrència competitiva, d’ajuts econòmics per a la recerca en 
polítiques de gènere “Francesca Bonnemaison”, per a l’any 2016, per un import 
de 6.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es volen fomentar les 
activitats de recerca en polítiques de gènere. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
6.000,00€ amb càrrec a l’aplicació G/60301/23110/48100 del pressupost de l’exercici 
2016.  
 
Vist que l’ajut té la finalitat de donar suport a la investigació aplicada i als estudis 
relacionats amb la igualtat de gènere que obrin noves línies de reflexió i aportin noves 
eines de treball útils per als ajuntaments de la demarcació. 
 
Vist que amb aquest ajut es vol contribuir a posar el coneixement a l’abast de les 
nostres ciutats i pobles, continuar avançant en el desenvolupament de les polítiques 
d’igualtat i millorar les condicions de vida de les dones i de tota la ciutadania.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 368 

registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 1r.3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 8303/2016), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de l’ajut a la recerca en polítiques de gènere, 
Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a 
l’any 2016. El text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A  
L’ATORGAMENT DE L’AJUT A LA RECERCA EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, 
FRANCESCA BONNEMAISON, PER A L’ANY 2016 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 8303/2016 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
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2. Objecte i finalitat de l’ajut 
 

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de l’ajut que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinades a 
finançar  projectes que tinguin com a objectiu donar suport a la investigació-acció en 
polítiques de gènere i a generar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona.  

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, aquest ajut a la recerca en polítiques de gènere haurà de fomentar la 
investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny i la 
viabilitat de la implementació de polítiques de gènere a nivell municipal. 

 
3. Període d’execució 
 

L’ajut a la recerca concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a 
finançar el projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en 
un termini de dotze mesos, a comptar des de la data de l’acceptació formal de l’ajut per part 
de la persona seleccionada com a beneficiària.  

 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podrà ser beneficiària d’aquest ajut la persona física, de qualsevol nacionalitat, que 
tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau 
universitari, per realitzar l’activitat per la que s’atorga l’ajut, i no estar afectada per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 

sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen al punt següent. 
 

5. Documentació a aportar   
 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

1) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona 
sol·licitant. 

2) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o 
diplomatura (una còpia). 

3) Curriculum vitae (una còpia) 
4) Carta de compromís o Declaració del/de la regidor/a d’Igualtat d’un o més 

ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i 
l’interès en la proposta de recerca presentada.  

5) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 1 del model normalitzat. 

6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS 38/2003. La presentació 
d’aquesta declaració autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a 
consultar directament a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària 
en relació als possibles deutes que la persona beneficiària d’aquest ajut a la recerca 
pugui tenir amb aquests organismes. D’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 
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7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de subvenció, d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el l’annex 2 
del model normalitzat. 

9) Declaració responsable de compliment del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en 
relació a l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el contacte 
habitual amb menors d’edat. D’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

10) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana l’ajut. La memòria no 
superarà, en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, i a més la bibliografia, 
amb lletra Arial i cos 11, de la qual s’hauran de lliurar set còpies signades, amb 
indicació del número del DNI, passaport o document d’estrangeria en vigor, i 
sense que hi consti el nom i cognoms de la persona participant. D’acord amb el 
model de memòria. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Hi ha un únic termini de presentació de les sol·licituds que començarà l’endemà de la 
publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà 
transcorreguts trenta dies naturals.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/dones. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de l’ajut pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la 
persona interessada, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 

http://www.diba.cat/web/dones
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El procediment de concessió de l’ajut objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
9. Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca 
 
L’ajut a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats al present punt. Per a la valoració de les 
sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, 
aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

a) Justificació i fonamentació del treball proposat Fins a 10 punts 

b) Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per corregir les 
desigualtats de gènere en l’entorn de la demarcació de 
Barcelona 

Fins a 10 punts 

c) Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i 
d’actuació per a les polítiques de gènere 

Fins a 10 punts 

d) Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a les 
condicions i recursos disponibles 

Fins a 10 punts 

e) Currículum de la persona sol·licitant. 
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica (segons 
dedicació horària), docència/conferències/xerrades (segons 
dedicació horària), investigació/participació en grups de 
recerca, publicacions de llibres, estudis o articles, treball 
professional i experiència en relació a les polítiques d’igualtat 
de gènere i/o sobre el tema motiu de la recerca. 

Fins a 10 punts 

 
10. Quantia total màxima de l’ajut a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 

Bonnemaison, a atorgar l’any 2016, consignació pressupostària, i suport de la 
càrrega tributària 

 
1. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió d’un 
únic ajut a la recerca serà de sis mil euros (6.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60301/23110/48100. 

 
2. No podran atorgar-se ajuts a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, durant l’any 2016, per import superior a l’esmentat. 

 
3. Els tributs, o gravàmens de qualsevol mena, que puguin recaure sobre l’ajut 
aniran a càrrec de la persona beneficiària. 

 
11. Òrgans competents per a la instrucció, la proposta de concessió i resolució de la 

convocatòria 
 

L’òrgan responsable de l’atorgament de l’ajut serà la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  
 
La valoració de les sol·licituds i de formular la proposta de concessió de l’ajut serà 
elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per 
les següents persones: 
 

a) Persones representants de la Diputació de Barcelona  
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 El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania o la persona en qui delegui, tot actuant 
com a president de l’òrgan de valoració. 

 La coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones o la persona en qui delegui. 

 L’assessora tècnica en la matèria de la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania o la persona en qui delegui. 

 La gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania o la persona en qui delegui. 

 La cap de l’Oficina de les Dones i LGBTI o la persona en qui delegui. 

 Una persona representant de la Presidència de la Corporació o la persona en 
qui delegui. 

 
b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona, el nomenament de 
la qual s’efectuarà per Decret de la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones.  
 

A les reunions de l’òrgan col·legiat assistirà una persona de l’Oficina de les Dones i LGTBI, 
sense veu ni vot, que exercirà les funcions de secretaria de l’òrgan. 
 
La finalitat de l’òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos 
l’any 2016, a fi d’atorgar l’ajut a la recerca d’aquesta convocatòria i formular la proposta de 
resolució. 
 
Els òrgans competents per a la proposta i concessió podran, discrecionalment, deixar desert 
el concurs. 
 
12.  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de l’ajut serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la 
data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop resolta la concessió de l’ajut, serà notificat a les persones interessades en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 
l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
13. Acceptació de la subvenció 

 
1. La persona beneficiària de l’ajut, una vegada se li hagi comunicat l’acord de 
concessió, haurà d’acceptar-lo sense reserves així com les condicions imposades en 
la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini 
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.  
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2. La persona beneficiària de l’ajut a la recerca haurà de presentar en qualsevol 
dels Registres Generals de Documents de la Diputació de Barcelona el document 
d’acceptació de l’ajut. 
3. En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa de l’ajut 
en el termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre l’ajut que li han 
atorgat, la Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del 
projecte que hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre 
de la puntuació total atorgada per l’òrgan d’avaluació a cadascuna de les propostes 
presentades per les persones concursants, sempre que, a judici d’aquest, el projecte 
reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència científica i acadèmica. 
4. La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i 
per acord de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades 
reuneix les condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord 
amb els criteris fixats al punt desè. 

 
14. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 

6. Adequar la seva activitat 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 de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- 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 subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 
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- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
15. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Les relatives a les hores destinades a la recerca, amb un màxim de 25 €/hora. 

 Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i atenent al que figura a l’article 24 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
16. Seguiment del projecte de recerca 
 

1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment 
del desenvolupament de la recerca guanyadora. 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit l’ajut 
a la recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de les Dones i 
LGTBI de la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats de la 
seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport 
electrònic, en una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió 
de la recerca. 
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat 
de l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió de l’ajut. 
4. En el termini establert al punt 3 (període d’execució), la persona beneficiària 
lliurarà a la Diputació de Barcelona dues còpies en suport paper i una còpia en suport 
electrònic del corresponent treball de recerca finançat.  

 
17. Forma de pagament 
 
El pagament es podrà fer en dos terminis: 
 
Un primer termini  per un import màxim de TRES MIL EUROS (3.000,00€) transcorreguts 
com a màxim quatre mesos, des de la data d’acceptació de l’ajut, condicionat a la 
presentació d’una justificació parcial. 
 
Un pagament final de l’import restant condicionat a la corresponent justificació final. 
 
18. Termini i forma de justificació 
 
L’ajut atorgat es podrà justificar en dos terminis.  
 
Un primer termini transcorreguts fins a quatre mesos, des de la data d’acceptació de l’ajut. 
Aquesta justificació parcial revestirà la forma de “Informe tècnic intermedi” i es podrà trobar 
a http://www.diba.cat/web/dones. 
 
Un segon termini, com a màxim, en dotze mesos a comptar des de la data de l’acceptació 
formal de l’ajut.  Aquesta justificació final, el formulari de la qual es podrà trobar a 
http://www.diba.cat/web/dones i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, 
contindrà: 

 
1) El treball de recerca 

http://www.diba.cat/web/dones
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2) Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 

A) Relació de despeses de l’activitat (ANNEX A) 
B) Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració 
de la seva inexistència (ANNEX B) 

 
19. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació, en el seu cas, de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que 
la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 

 
20. Mesures de garantia 
 
El/la beneficiari/ària quedarà exonerat/da de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 

21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i fins a dos mesos abans de la finalització del 
termini d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud 
del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres 
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits 
següents: 
 

a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 

 
b. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la 
de la Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 

c. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import 
exigit a les presents bases específiques.  

 

22. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
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El/la beneficiari/ària haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
23. No vinculació de les persones beneficiàries 

 
L’atorgament de l’ajut no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
 
24. Responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 
 
La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir 
coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del seu 
treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de 
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se. 
 
25.  Drets de divulgació dels resultat de la recerca 
 
D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/1996, l’acceptació de l’ajut comportarà que la persona autora de la 
recerca cedeixi els drets d’explotació a la Diputació de Barcelona, de tal manera que no es 
podrà publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta 
Diputació, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a Internet o 
amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri d’interès la 
publicació de la recerca en suport paper o digital, es formalitzarà un contracte d’edició amb 
la persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera 
edició, la quantitat atorgada com a subvenció. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic  
 
En tota difusió del treball beneficiat per l’ajut objecte de la present convocatòria, i sota 
qualsevol manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què 
aquest pugui ser presentat o publicat (paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, 
bases de dades bibliogràfiques...), haurà de figurar el logotip de la Diputació de Barcelona i 
la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la 
seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Publicitat de les subvencions concedides 
 
La subvenció atorgada a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
28. Causes de reintegrament 
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat 
a reintegrar l’excés.  
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut 
la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin 
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o 
del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
29.  Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades facilitades pels beneficiaris a la Diputació de Barcelona seran incloses al fitxer 
“Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció. L’exercici dels 
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar, en els termes previstos a la 
legislació vigent, davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla 
Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general 
(http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
La concurrència al procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació de 
consentiment al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els 
termes establerts en el punt 21, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
30. Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
31. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
Segon.-  APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1  de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de 28 de juliol de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoca l’ajut a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques de 
gènere a nivell municipal, de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones.   
 
BDNS (Identif.):  
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/dones. 
 
Primer. Beneficiaris: 
Podrà ser beneficiària d’aquest ajut la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui el 
nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per 
realitzar l’activitat per la que s’atorga l’ajut, i no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS). 
 
Segon. Objecte. 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de l’ajut que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinada a finançar  projectes que 
tinguin com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques de gènere i a 
generar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.  
 
Tercer. Bases reguladores. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009) i les bases específiques aprovades per a la 
convocatòria 2016 per la Junta de Govern de 28 de juliol de 2016.  
 
Quart. Quantia. 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió d’un únic ajut a la 
recerca serà de sis mil euros (6.000,00 €).  
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
Hi ha un únic termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 
trenta dies naturals. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria en llengua castellana, que incorpora les 
bases específiques i el seu extracte i que s’adjunten com Annexes I i II 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de SIS MIL EUROS (6.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60301/23110/48100 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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Sisè.- APROVAR el model normalitzat de sol·licitud, que conté els annexes 1, 2 i 3,  i 
el model de memòria. 
 
Setè.- APROVAR el model d’Informe tècnic intermedi i el model de compte justificatiu 
simplificat, que conté els annexes A i B.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 25 de febrer de 2016; i, d’altra, aprovar un nou conveni marc 
de col·laboració a formalitzar entre les dites administracions, amb la finalitat 
d’impulsar actuacions conjuntes de col·laboració per potenciar la defensa dels 
drets dels consumidors i usuaris.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de 
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.  
 
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit de la protecció de 
les persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat 
i reconeixement. 
 
L'Ajuntament de Barcelona, té competències en matèria de protecció dels consumidors 
i sobre el procediment arbitral de consum municipal conforme l’establert als articles 
103 i 141 de la seva Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona modificada per les Lleis, 11/2006, de 
19 de juliol; 7/2010, de 21 d’abril; i 18/2014, de 23 de desembre. 
 
El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum té entre els seus 
objectius, el de definir, divulgar i executar les polítiques en matèria de consum, així 
com la direcció, organització, coordinació i promoció dels serveis que corresponen a 
l’Ajuntament en la defensa dels consumidors i usuaris. 
 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb ple respecte a les 
competències i funcions legalment atribuïdes de cadascuna, estan interessades en 
col·laborar conjuntament per tal d’aprofitar les sinèrgies que es poden generar en les 
seves actuacions a l’objecte de potenciar la defensa dels drets dels consumidors i 
usuaris a la província de Barcelona per tal d’aconseguir una coordinació eficaç 
d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, mitjans i materials i, 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 380 

també, per impulsar les accions escaients que en el futur es vulguin realitzar, 
mitjançant la formalització dels corresponents convenis específics en el seu cas. 
 
En virtut de les anteriors consideracions la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 25 de febrer de 2016 va adoptar per acord (nº 73/16) l’aprovació de 
la minuta del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per impulsar actuacions conjuntes en matèria de consum i 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 
 
L’esmentat conveni no es va arribar a signar per les parts ja que l’Ajuntament de 
Barcelona va canviar de criteri quant a la vigència del dit conveni per tal que aquesta 
no superés el període de quatre anys, obligant a les parts a plantejar-se, exhaurit 
aquest termini i fetes les avaluacions pertinents, la conveniència de la seva renovació. 
 
Segons l’informe tècnic emès, es considera important poder establir un nou conveni 
marc de col·laboració interadministrativa amb l’Ajuntament de Barcelona que esmeni la 
circumstància detallada en el paràgraf anterior així com deixar sense efecte l’aprovació 
del conveni marc anterior.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Vista la competència per delegació de la Presidència prevista a l'apartat 3.4.i.1) de la 
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016, publicada al BOPB el dia 22 
d’abril de 2016.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vice-
presidenta 4a i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la 
Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el l’Ajuntament de Barcelona per tal d’impulsar actuacions 
conjuntes de col·laboració per potenciar la defensa dels drets dels consumidors i 
usuaris de la província de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de data 25 de 
febrer de 2016, ( nº 73/16) el qual no ha arribat a formalitzar-se. 
 
Segon.- APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’impulsar actuacions conjuntes de col·laboració per 
potenciar la defensa dels drets dels consumidors i usuaris de la província de Barcelona 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER IMPULSAR ACTUACIONS CONJUNTES EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DEFENSA DELS DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell, 
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nomenament establert a l'apartat 5.4.c de la 
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016, publicada al BOPB el 
dia 22 d’abril de 2016 assistida per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 
10481/15 de data 13 de novembre de 2015 sobre delegació de funcions de Secretaria, 
mandat 2015-2019 (I), publicat en el BOPB de data 26 de novembre de 2015. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA representat pel Sr. Jordi Via Llop, Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, en virtut d’Acord de la Comissió de 
Govern de data 25 de febrer de 2016, adscrit amb efectes del dia 1 de juliol de 2015 a l’Àrea 
de Treball, Economia i Planificació  Estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb 
el nomenament establert al decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprovà la direcció 
política i administrativa de l’administració municipal, publicat a la GASETA MUNICIPAL DE 
BARCELONA núm. 21 de data 10 de juliol de 2015. Per decret d’alcaldia de 9 de novembre 
de 2015 es modificà la denominació del Comissionat d’Economia Social i Cooperativa i 
passà a denominar-se “Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum”; 
assistit en aquest acte pel Sr. Angel Pascual Oliva, Secretari Delegat de la Gerència de 
Presidència i Economia en exercici de funcions d’assessorament i fe pública.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona 
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.  
 
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit del consum i la protecció 
de les persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat i 
reconeixement. 
 
L'Ajuntament de Barcelona, té competències en matèria de protecció dels consumidors i 
sobre el procediment arbitral de consum municipal conforme l’establert als articles 103 i 141 
de la seva Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta municipal de Barcelona modificada per les Lleis, 11/2006, de 19 de juliol; 7/2010, 
de 21 d’abril; i 18/2014, de 23 de desembre. 
 
El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum té entre els seus 
objectius, el de definir, divulgar i executar les polítiques en matèria de consum, així com la 
direcció, organització, coordinació i promoció dels serveis que corresponen a l’Ajuntament 
en la defensa dels consumidors i usuaris. 
 
L’Ajuntament de Barcelona a través del Departament de Consum i l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) com de la Junta Arbitral de Consum, té com a objectius 
específics ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, ja siguin consumidors, 
comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum i resoldre 
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fàcilment per via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta els conflictes que puguin sorgir entre 
consumidors i empresaris. 
 
Algunes de les seves accions portades a terme en matèria de consum, en concret, facilitar 
informació sobre la normativa aplicable al comerç, fer campanyes de comunicació per als 
consumidors, promoure accions formatives sobre els drets i deures i el foment d’adhesió a 
l’arbitratge i les bones pràctiques als comerciants, coincideixen amb els objectius i accions 
portades a terme pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Des de febrer de 2015 ambdues institucions han mantingut reunions conjuntes per tal de 
posar en comú les tasques realitzades per cadascuna per tal de trobar aspectes de 
col·laboració conjunta que donin un valor afegit a les seves actuacions. 
 
En virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona amb ple respecte a les competències i funcions legalment atribuïdes de 
cadascuna, estan interessades en col·laborar conjuntament per tal d’aprofitar les sinèrgies 
que es poden generar en les seves actuacions a l’objecte de potenciar la defensa dels drets 
dels consumidors i usuaris. 
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data.................................de 2016. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni marc de col·laboració, que es regirà pels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Objecte de les actuacions de col·laboració 
 
L’objecte del conveni és el de formalitzar un conveni marc per regular les relacions de 
col·laboració i cooperació entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de consum i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries. 
 
Segon.- En concret les relacions consistiran en: 
 
- Definir un marc comú d’intervenció en matèria de consum i de defensa dels drets de les 

persones consumidores. 
 
- Impulsar iniciatives comunes i compartir experiències i recursos per seguir avançant en 

les polítiques locals de consum i desenvolupar les accions que es considerin necessàries 
en defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
- Cooperar en les accions formatives en matèria de consum, per tal d’afavorir la 

participació dels tècnics d’ambdues institucions. 
 
- Cooperar i participar en jornades i sessions en matèria de consum que organitzin alguna 

d’ambdues Institucions i en especial a les jornades de la Xarxa Local de Consum. 
 
- Desenvolupar i compartir projectes relacionats amb el consum així com els seus 

resultats. 
 
- Cooperar en iniciatives i accions educatives orientades a promocionar hàbits de consum 

responsable. 

http://comerc.bcn.cat/vols-obrir-un-comerc/normativa-comercial-basica
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Tercer. Comissió de seguiment i avaluació 
 
1. Per coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni marc, impulsar les actuacions a 

realitzar i fer-ne el seguiment i el control, es crea una Comissió de seguiment i avaluació 
que estarà formada per dos membres, com a mínim, de cada institució, designats 
lliurement per les parts, respectant un criteri d’homogeneïtat orgànica i/o funcional. 

2. La Comissió de seguiment i avaluació haurà d’aprovar, si fos el cas, els plans d’actuació 
anuals. 

3. Aquesta Comissió de seguiment i avaluació proposarà i impulsarà la formalització dels 
procediments i instruments específics bilaterals que permetin un desenvolupament 
eficient de les actuacions conjuntes empreses en l'àmbit del present Conveni. 

4. Els representants de les parts en aquesta Comissió de seguiment i avaluació, es 
responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits per a cadascuna 
de les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar Acta dels acords adoptats en cada 
reunió, que s’elevarà a les respectives Administracions.  

5. La Comissió de seguiment i avaluació podrà crear quan ho consideri necessari i 
motivadament subgrups de treball específics. 

6. La Comissió de seguiment i avaluació es reunirà en sessió ordinària un cop cada 
semestre i en sessions extraordinàries quan es consideri oportú per a tractar temes 
concrets a petició, d’una de les parts. 

7. La Comissió de seguiment i avaluació també serà competent per proposar la finalització 
d’actuacions en curs en cas d’extinció anticipada d’aquest conveni marc o dels acords 
adoptats en execució d’aquest. 

 
Quart.- Vigència del conveni 
 
El present conveni marc de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà 
vigent durant quatre anys, sempre que no sigui denunciat per qualsevol de les parts en els 
termes previstos a la clàusula 5.e i sense perjudici de la vigència dels compromisos 
específics que es puguin derivar 
 
Cinquè.- Causes d’extinció 
 
Seran causes d'extinció del present conveni marc de col·laboració: 
 
a) La finalització del període de vigència. 
b) Mutu acord de les parts. 
c) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
d) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
e) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni. 
 
Sisè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 
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Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
Setè.- Difusió de les activitats conveniades i confidencialitat de la informació 
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que es derivin de 
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers 
sense el previ consentiment de l’altra part. 
 
Vuitè.- Col·laboració institucional i finançament 
 
El present conveni marc s’estableix com a instrument de col·laboració institucional destinat a 
ordenar un marc de relacions entre les entitats signants per a l’assoliment d’objectius 
d’interès social compartit i, en conseqüència, no estableix per sí mateix compromisos 
econòmics més enllà dels propis del funcionament ordinari de cada part, ni drets i 
obligacions de contingut econòmic exigibles entre elles. 
 
Novè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Totes les parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes 
a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció 
de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, així com a implementar les 
mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries per tal de garantir la seguretat 
de les dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es 
puguin contenir dades de caràcter personal. 
 
En qualsevol cas, les parts no podran accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa dels respectius òrgans 
competents. En el cas que el personal vinculat a les parts tingués accés, directe o indirecte, 
a dades o informacions de caràcter personal, se’ls exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de les activitats. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen”. 

 
Tercer.-NOTIFICAR la present resolució l’Ajuntament de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM) informa de l’existència d’un punt 
del Servei de Programació que es proposa incorporar a l’ordre del dia de la sessió, 
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sent necessari que es voti la urgència i que per a incloure’l serà necessari el quòrum 
de majoria absoluta, d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 82.3 i 83 del Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
Prèvia declaració d’urgència votada per unanimitat dels membres presents a la sessió 
i, per tant amb el quòrum de majoria absoluta, es proposa l’aprovació del Dictamen 
següent.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Servei de Programació 
 
Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per import de quaranta-
dos mil cent quaranta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (42.144,29 EUR) a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016.- 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 Parlon 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, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentà, en data 08/07/2016, una sol·licitud 
d'un préstec de 839.303,46 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 839.303,46 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 839.303,46 EUR amb una 
subvenció d’import de 42.144,29 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del què disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 42.144,29 EUR a l'Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
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Crèdit Local en data 08/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el president accidental, aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest 
i per la secretària que en dóna fe.  
 
Vist i Plau 
El president accidental, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


