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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 27 d’octubre de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM) del
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i
Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut
(ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM),
Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades
amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyores
Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), Manuel Reyes
López (PP), senyor 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.
Excusa la seva absència la diputada senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 d’octubre de 2016.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social
núm. 10 de Barcelona, en el procediment núm. 247/2015, que estima la demanda
promoguda pel senyor M.A.I.L contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua
2008, i el declara en situació d’incapacitat permanent en grau parcial per exercir la
seva professió habitual, derivada d’accident de treball, condemna la mútua Activa
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Mútua 2008 a abonar-li una indemnització de 68.235,60 euros i l’Institut Nacional
de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social a assumir les
seves responsabilitats legals, i absol totalment la Diputació de Barcelona.
3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8889/2016, de data 20 de
setembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de
juliol de 2016, en la qual confirma la liquidació en concepte de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic, com a conseqüència de l’autorització d’obres
d’eixamplament del pont de la carretera BV-5227, al terme municipal de Sant
Quirze de Besora.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4.

Dictamen pel qual es proposa convalidar, per delegació de la Presidència,
l’aprovació del “Protocol General sobre el Pacte nacional per a una societat digital”
a formalitzar entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Girona, Lleida,
Tarragona i Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, la signatura del qual és prevista per
al 24 d’octubre de 2016.

Direcció de Relacions Internacionals
5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’ampliació, fins el 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la
convocatòria 201620165120008393, per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, amb la finalitat de donar suport a accions d’educació
per al desenvolupament, de l'any 2016.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’ampliació, fins el 8 de desembre de 2016, del termini de resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre identificada com “Oferta d’accions
d’educació per al desenvolupament” 2016.

Servei de Contractació
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, a l’empresa
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU.

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar les al·legacions i
penalitzar per determinats incompliments detectats en el contracte relatiu al Servei
de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, adjudicat per
acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2015,
a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, adjudicatària dels lots 3
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(Vigilància, protecció i control del Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5
(Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres).
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu acord
amb l’empresa UNIPOST, SAU, la vigència del contracte relatiu a les prestacions
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributària, entre l’1 de novembre i el 31 de desembre de 2016.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
del Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona, per determinar l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a projectes estratègics per als ens locals, per a l’exercici 2016.
Servei de Programació
11. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’Informe de Seguiment del
Pressupost per subprogrames del 2n. trimestre de l’exercici econòmic 2016.
Programa de Crèdit Local
12. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 19.364,37 € (dinou mil tres-cents seixantaquatre euros amb trenta-set cèntims), a l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2016.
13. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 8.536,28 € (vuit mil cinc-cents
trenta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2016.
14. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 321.600,37 € (tres-cents vint-i-un mil siscents euros amb trenta-set cèntims), a l'Ajuntament de Mataró, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2016.
15. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 20.934,20 € (vint mil noucents trenta-quatre euros amb vint cèntims), a l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2016.
16. VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 223.011,51 € (dos-cents vint-i-tres mil onze
euros amb cinquanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans, a l’objecte de
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2016.
Caixa de Crèdit
17. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Obres de remodelació i millora de la
piscina mun.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un
conjunt de béns informàtics, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’inventari de béns i drets de la Diputació, així com autoritzar la seva cessió
gratuïta a l’Associació Dorcas Ongd.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les
orquestres professionals i estables per a l’exercici 2016.
Gerència de Serveis d’Educació
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat per la Fundació Privada Indera, en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2016.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Convenis de col·laboració
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Bigues i Riells,
referent a les obres del projecte constructiu de ”Millora de la intersecció entre la
carretera BP-1432 i la BV-1483. T.m. Bigues i Riells”, a executar per la Diputació.
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de la Granada,
referent a les obres del projecte constructiu d’”Itinerari de vianants a la carretera
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BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La Granada”, a
executar per la Diputació.
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, referent a les obres del “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000 de la
carretera BV-2005. T.m. Torrelles de Llobregat”, a executar per la Diputació.
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, referent a les obres del projecte constructiu d’”Itinerari de vianants i millora
de revolt a la BV-5001 entre el nucli urbà de Montornès i la Urbanització de Ca
l’Ametller. T.m. Montornès del Vallès”, a executar per la Diputació.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona per al seguiment, la recerca i la conservació en l’àmbit
dels espais naturals.
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i la Universitat
de Barcelona per al seguiment, la recerca i la conservació en l’àmbit dels espais
naturals.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
de les actuacions del Programa anual del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni de cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del
Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) a la comarca del Maresme,
per import de 24.883,70 € (vint-i-quatre mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb
setanta cèntims).
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
que té per objectiu l’ampliació del termini d’execució i justificació del Programa
anual per a l’any 2016, signat entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, corresponent a la convocatòria, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, que té per objecte desenvolupar
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projectes i activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en
matèria de medi ambient en l’àmbit local, per a l’exercici 2016.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 d’octubre de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 13 d’octubre de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
Demana la paraula la vicepresidenta cinquena, senyora Parlón (PSC-CP) expressar el
seu posicionament en relació amb tots els punts que requereixin votació, indicant que
serà d’abstenció.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social
núm. 10 de Barcelona, en el procediment núm. 247/2015, que estima la demanda
promoguda pel senyor M.A.I.L contra la Diputació de Barcelona, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i
Activa Mútua 2008, i el declara en situació d’incapacitat permanent en grau
parcial per exercir la seva professió habitual, derivada d’accident de treball,
condemna la mútua Activa Mútua 2008 a abonar-li una indemnització de
68.235,60 euros i l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General
de la Seguretat Social a assumir les seves responsabilitats legals, i absol
totalment la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“El Jutjat Social núm. 10 de Barcelona, ha dictat Sentència en el procediment núm.
247/2015, que estima la demanda promoguda pel senyor M.A.I.L. contra la Diputació
de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i Activa Mútua 2008, i el declara en situació d’incapacitat permanent
en grau parcial per exercir la seva professió habitual, derivada d’accident de treball i
condemna a la mútua Activa Mútua 2008 a abonar-li una indemnització de 68.235,60
euros i a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a la Tresoreria General de la
Seguretat Social a assumir les seves responsabilitats legals, i absol a la Diputació de
Barcelona.
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).
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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
orgànica, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 10 de Barcelona, en el
procediment núm. 247/2015, que estima la demanda promoguda pel senyor M.A.I.L.
contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la
Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, i el declara en situació
d’incapacitat permanent en grau parcial per exercir la seva professió habitual, derivada
d’accident de treball i condemna a la mútua Activa Mútua 2008 a abonar-li una
indemnització de 68.235,60 euros i a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a la
Tresoreria General de la Seguretat Social a assumir les seves responsabilitats legals, i
absol a la Diputació de Barcelona.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 10 de Barcelona als efectes
legals oportuns.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8889/2016, de data 20 de
setembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de
juliol de 2016, en la qual confirma la liquidació en concepte de cànon d’utilització
dels béns de domini públic hidràulic, com a conseqüència de l’autorització
d’obres d’eixamplament del pont de la carretera BV-5227, al terme municipal de
Sant Quirze de Besora.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“En data 3 de maig de 2013 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a
l’execució de les obres descrites al projecte d’EIXAMPLAMENT DEL PONT SANT
QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT QUIRZE DE
BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842) que va ser atorgada mitjançant resolució
de data 25 de febrer de 2014, emesa pel Director de l’ACA en la qual s’establia el
cànon a pagar per la Diputació de Barcelona.
En data 27 de gener de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) va
notificar a la Diputació de Barcelona la liquidació CON2016010551, en concepte de
cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’obres
d’EIXAMPLAMENT DEL PONT SANT QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA
BV-5227, AL TM DE SANT QUIRZE DE BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842),
corresponent al període de facturació d’1 de gener a 31 de desembre de 2015,
consistent en una quota a ingressar de 383,91 euros, IVA inclòs.
En data 26 de febrer de 2016, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i
forma, recurs de reposició contra dita liquidació en què se sol·licitava l’anul·lació
d’aquesta ja que s’entén que la plataforma o tauler del pont és una carretera i, per tant,
un bé de domini públic viari, i les carreteres, així com tots els seus elements, són béns
de domini públic que no poden estar gravats per cap tribut i, subsidiàriament, que el
cànon/taxa per l’ocupació del domini públic no està subjecte a l’IVA
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Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmic
administrativa davant la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.
En data 19 de juliol de 2016, la Junta de Finances va notificar a la Diputació de
Barcelona la resolució de data 7 de juliol (Reclamació núm. 1007/2016) que
desestimava la reclamació econòmic administrativa interposada en el seu dia i
confirmava la liquidació CON2016010551 per entendre que l’ocupació per part de la
Diputació de Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que
aquest cànon està subjecte a IVA.
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que la plataforma o tauler del pont és
una carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres, i tots els seus elements,
com a béns de domini públic no poden estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) la Diputació
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa en
data 7 de juliol de 2016 (Reclamació núm. 1007/2016), per la Junta de Finances de la
Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2016010551), en base
a les consideracions contingudes en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica 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 judicial i de la
representació, de la corporació en aquest recurs.”
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4.- Dictamen pel qual es proposa convalidar, per delegació de la Presidència,
l’aprovació del “Protocol General sobre el Pacte nacional per a una societat
digital” a formalitzar entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, la signatura del qual
és prevista per al 24 d’octubre de 2016.- 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:
“Antecedents
La construcció de l’anomenada Societat de la Informació representa una veritable
revolució social, econòmica i cultural, com ho fou a finals del segle XVIII la revolució
industrial: el que avui ja es coneix com “La Revolució Digital”.
En aquest sentit és necessari que els Governs visionin aquest fet i desenvolupin
estratègies de digitalització per donar resposta als nous reptes que comença a
plantejar una societat més connectada que mai, en un segle on les infraestructures
estratègiques seran les de comunicacions electròniques.
En aquest sentit, diverses ciutats del nostre país ja han iniciat plans estratègics de
ciutat intel·ligent (Smart City), així com el mateix Govern de Catalunya, evolucionant
aquest concepte de ciutat intel·ligent al de territori i país intel·ligent. I ho ha fet amb
l’estratègia smartCAT aprovada l’octubre de 2014 amb l’objectiu de convertir
Catalunya en un territori intel·ligent (smartCountry) de referència internacional que
aprofiti l’ús i aplicació de les tecnologies digitals i intel·ligents per:
•
•
•
•
•

Assolir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador
Millorar la qualitat de vida de les persones
Afavorir la governança digital i participativa
Millorar la competitivitat de les empreses i potenciar el sector tic
Impulsar la creació d’una indústria catalana de les dades

La Societat de la Informació modifica totalment els conceptes de la cultura del treball
de la societat industrial i post industrial. L'activitat productiva s’ha d’orientar, en bona
part, cap a l'entorn del coneixement. Aquest ha de ser el principal recurs competitiu de
les empreses catalanes dins d'un mercat global. Les empreses de la nova economia
tenen en les persones i el seu coneixement el seu principal actiu.
Aquesta darrera afirmació, si bé ens sembla evident en el marc empresarial, no
sempre s’ha associat i desenvolupat amb força en l’àmbit de les administracions
publiques. Per aquest motiu, creiem que encara hi ha camí per córrer per maximitzar
l’ús i aplicació intensiva de les TIC per a ser mes eficients i eficaços en la prestació
dels serveis públics, millorar la seva governança i desenvolupar amb força el concepte
de l’smart government.
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El Govern de Catalunya i les administracions locals catalanes en el seu conjunt, no
han de ser alienes a aquest repte.
Per exemple en l’impuls de polítiques que fomentin el desplegament d’infraestructures
de comunicacions electròniques que garanteixin arreu de Catalunya una oferta
fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència,
considerant-ho com una qüestió estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat
econòmica del nostre país i la seva cohesió social i territorial. En aquest sentit
l’agenda digital europea ha marcat l’objectiu mínim de 30 Mbits d’accés a la llar de
qualsevol ciutadà de la UE abans de finalitzar l’any 2020.
D’altra banda, les administracions públiques es troben immerses en un procés de
transformació multidimensional, derivat se’ns dubte del canvi profund que està
experimentant la societat, amb una ciutadania més exigent que demanda una
administració més oberta, on la innovació és la clau de la seva transformació envers al
futur.
Precisament amb l'objectiu d'afavorir aquesta transformació, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha concretat un conjunt d'estratègies a l'Agenda Digital per a
Catalunya 2020, en línia amb els plans formulats per la Unió Europea per aconseguir
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
No obstant, el desenvolupament de la societat digital en el seu concepte més ampli, es
troba afectat per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat. La
interrelació i dependència de les de comunicacions electròniques i els serveis digitals
fan que la seva protecció enfront les ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.
L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les
infraestructures essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són
necessàries per a garantir el correcte funcionament del Govern, de les administracions
públiques municipals i supramunicipals, i per a la protecció i el bon funcionament dels
serveis bàsics de la ciutadania.
Hi ha l’oportunitat de liderar, des del Govern de Catalunya, conjuntament amb el món
local, la construcció d’una societat digital més enllà de la simple suma aritmètica de les
diverses iniciatives que es duen a terme per part de les diverses administracions.
Atesa la dificultat de coordinar les diferents agendes dels consellers/eres i
presidents/es, s’ha hagut d’avançar la signatura d’aquest pacte, fet que ha provocat
que s’hagi de convalidar per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i
articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
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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 3.4.i 1),
sobre aprovació de convenis marcs o protocols generals, 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
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 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. CONVALIDAR l’aprovació del pacte nacional per a una societat digital, d’acord
amb la minuta que es transcriu a continuació:
1
REUNITS
L’Honorable Sra. Neus Munté i Fernàndez, consellera de Presidència i presidenta del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
L’Honorable Senyora Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge i presidenta del Consorci Administració Oberta
de Catalunya (AOC),
L’Honorable Senyor Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Universitats.
L’Excel·lentíssima Senyora Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de
Barcelona.
L’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona.
L’Il·lustríssim Senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona.
L’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida.
L’Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
La Il·lustríssima Senyora Raquel Sánchez Jiménez, en representació delegada del
president de la Federació de Municipis de Catalunya.
L’Il·lustríssim Senyor Xavier Fonollosa i Comas, president del Consorci LOCALRET.
Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a
formalitzar el present document i, en conseqüència, subscriuran el,
PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL.
La construcció de l’anomenada Societat de la Informació representa una veritable
revolució social, econòmica i cultural, com ho fou a finals del segle XVIII la revolució
industrial: el que avui ja es coneix com “La Revolució Digital”.
En aquest sentit és necessari que els Governs visionin aquest fet i desenvolupin
estratègies de digitalització per donar resposta als nous reptes que comença a
plantejar una societat més connectada que mai, en un segle on les infraestructures
estratègiques seran les de comunicacions electròniques.
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En aquest sentit, diverses ciutats del nostre país ja han iniciat plans estratègics de
ciutat intel·ligent (Smart City), així com el mateix Govern de Catalunya, evolucionant
aquest concepte de ciutat intel·ligent al de territori i país intel·ligent. I ho ha fet amb
l’estratègia smartCAT aprovada l’octubre de 2014 amb l’objectiu de convertir
Catalunya en un territori intel·ligent (smartCountry) de referència internacional que
aprofiti l’ús i aplicació de les tecnologies digitals i intel·ligents per :
•
•
•
•
•

Assolir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador
Millorar la qualitat de vida de les persones
Afavorir la governança digital i participativa
Millorar la competitivitat de les empreses i potenciar el sector tic
Impulsar la creació d’una indústria catalana de les dades

La Societat de la Informació modifica totalment els conceptes de la cultura del treball
de la societat industrial i post industrial. L'activitat productiva s’ha d’orientar, en bona
part, cap a l'entorn del coneixement. Aquest ha de ser el principal recurs competitiu de
les empreses catalanes dins d'un mercat global. Les empreses de la nova economia
tenen en les persones i el seu coneixement el seu principal actiu.
Aquesta darrera afirmació, si bé ens sembla evident en el marc empresarial, no
sempre s’ha associat i desenvolupat amb força en l’àmbit de les administracions
publiques. Per aquest motiu, creiem que encara hi ha camí per córrer per maximitzar
l’ús i aplicació intensiva de les TIC per a ser mes eficients i eficaços en la prestació
dels serveis públics, millorar la seva governança i desenvolupar amb força el concepte
de l’smart government.
El Govern de Catalunya i les administracions locals catalanes en el seu conjunt, no
han de ser alienes a aquest repte.
Per exemple en l’impuls de polítiques que fomentin el desplegament d’infraestructures
de comunicacions electròniques que garanteixin arreu de Catalunya una oferta
fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència,
considerant-ho com una qüestió estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat
econòmica del nostre país i la seva cohesió social i territorial. En aquest sentit l’agenda
digital europea ha marcat l’objectiu mínim de 30 Mbits d’accés a la llar de qualsevol
ciutadà de la UE abans de finalitzar l’any 2020.
D’altra banda, les administracions públiques es troben immerses en un procés de
transformació multidimensional, derivat se’ns dubte del canvi profund que està
experimentant la societat, amb una ciutadania més exigent que demanda una
administració més oberta, on la innovació és la clau de la seva transformació envers al
futur.
Precisament amb l'objectiu d'afavorir aquesta transformació, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha concretat un conjunt d'estratègies a l'Agenda Digital per a
Catalunya 2020, en línia amb els plans formulats per la Unió Europea per aconseguir
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
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No obstant, el desenvolupament de la societat digital en el seu concepte més ampli, es
troba afectat per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat. La
interrelació i dependència de les de comunicacions electròniques i els serveis digitals
fan que la seva protecció enfront les ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.
L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les
infraestructures essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són
necessàries per a garantir el correcte funcionament del Govern, de les administracions
públiques municipals i supramunicipals, i per a la protecció i el bon funcionament dels
serveis bàsics de la ciutadania.
Tenim l’oportunitat per liderar des del Govern de Catalunya, conjuntament amb el món
local, la construcció d’una societat digital més enllà de la simple suma aritmètica de les
diverses iniciatives que es duen a terme per part de les diverses administracions.
És en aquest context que s’emmarca la proposta de constituir el “PACTE NACIONAL
PER A UNA SOCIETAT DIGITAL”, encapçalat inicialment per la Generalitat de
Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Consorci
LOCALRET, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, amb els objectius, línies d’actuació, i òrgans de gestió següents:
1. Treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials
que vulguin sumar-se a aquest esforç en els àmbits següents:
•

Desplegar l’estratègia de territori intel·ligent (smartCAT) tot integrant i
coordinant les iniciatives locals (smartCity) i supralocals (smartRegion), donant
suport a les empreses i desplegant iniciatives intel·ligents en clau de país amb
l’objectiu de convertir Catalunya en un SmartCountry de referència internacional
que aprofiti l’ús de les tecnologies digitals per tal d’innovar en els serveis públics,
impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent,
sostenible i integradora.

•

El desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques per a la Societat Digital que assegurin la igualtat
d'oportunitats per a tots els territoris, ciutats, pobles, ciutadans i empreses de
Catalunya.

•

L'adopció de mesures i d'eines tecnològiques conjuntes en l'àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i empreses de
Catalunya en la Societat Digital. Àmbit en el que serà fonamental l’experiència i el
lideratge del Centre o Agència responsable de la Ciberseguretat a Catalunya.

•

L'impuls d'una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les
Administracions Catalanes, que vagi més enllà de la e-Administració que ha
suposat l’extensió de l'ús de les tecnologies digitals per part d'aquestes. El poder
transformador d'aquestes tecnologies ha de suposar una Administració més àgil,
més senzilla i més orientada a les necessitats vitals dels ciutadans. En aquest
àmbit serà fonamental l’experiència i el lideratge adquirit pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya, fruit de l'històric Pacte Parlamentari de totes
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les forces polítiques de juliol de 2001, que constitueix un precedent pioner del
present Protocol d'Acord.
•

El desenvolupament de la Indústria 4.0 i la digitalització. Difondre entre les
empreses la importància de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el
mercat, així com capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de
nous perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures
necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.

•

Qualsevol altre àmbit que els signants del present protocol d'Acord i aquelles
institucions que puguin adherir-s'hi considerin escaient per la construcció de les
infraestructures i les infraestructures necessàries per a la Societat Digital.

2. Convidar a altres Institucions públiques del país, per tal que se sumin a l'esperit i
contingut d'aquest Acord. En particular a les ciutats i pobles, que són els nodes bàsics
de la Societat Digital (el que s'anomena sovint Ciutats Intel·ligents) i doncs el seu
lideratge és fonamental per a la seva construcció. Igualment estenem aquesta crida a
les Institucions Acadèmiques (Universitats en particular) i Professionals (Col·legis en
particular) que també són protagonistes en la construcció de la Societat Digital
3. Constituir Grups de Treball conjunts en cada un dels àmbits definits anteriorment,
que abans de finalitzar el 2016 preparin els fulls de ruta i plans d'acció corresponent
que duguin a la formalització i assoliment d'aquests Acords. Amb la voluntat de
col·laboració entre el món públic i la societat civil es podran incorporar a aquests grups
aquells representants del món acadèmic i del món empresarial que garanteixin la
implicació del conjunt de la societat catalana en la gestació i generació de la Societat
Digital a Catalunya.
4. Constituir una comissió de seguiment del PACTE NACIONAL, integrada per tots els
signataris, amb l’objectiu de verificar periòdicament l’evolució dels objectius i línies
d’actuació esmentats.
Segon. NOTIFICAR el present acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, al Departament d’Empresa i Coneixement, a la Diputació de Tarragona, a
la Diputació de Girona, a la Diputació de Lleida, a l’Associació Catalana de Municipis,
a la Federació de Municipis de Catalunya i al Consorci Localret.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor García
Cañizares (CiU), per explicar l’objectiu del Pacte, i aquest diu: Molt breument per
explicar que aquest Pacte el que pretén és que el que anomenem societat digital arribi
a tots els municipis de la demarcació de Catalunya i, per això, la Diputació de
Barcelona hi ha participat activament, perquè creiem que és part de la qualitat de vida i
que arribar a tot arreu és absolutament imprescindible donades les perspectives de
futur que hi ha quant a la societat digital. Especialment la Diputació ha anat treballant
en la qüestió explícitament del sistema per arribar a tots els municipis, sabent que una
de les qüestions, que eren imprescindibles i estan en programa de govern, era arribar
amb fibra òptica a qualsevol municipi del país. La Generalitat ha fet un mapa
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d’infraestructures en aquest sentit i la Diputació el que ha anat fent amb ells és pactant
fins l’últim moment i fins l’última conseqüència quins són els espais que hem de cobrir
nosaltres, quina manera hem d’utilitzar per arribar amb fibra òptica i amb aquesta
societat digital a tots i cada un dels municipis. Saben que és un gran pacte entre el
Govern de Catalunya, la Generalitat, per tant, les quatre diputacions, l’Associació de
Municipis i la Federació de Municipis i, per tant, el que pretenem és donar una millor
qualitat a tots els ciutadans de la demarcació.
A continuació intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Donar el
suport a la signatura d’aquest protocol general sobre aquest Pacte nacional per a una
societat digital que, d’altra banda, està dintre de les línies mestres del Pla d’actuació
del mandat del Govern de la Diputació. En tot cas, aquest Pacte es va signar dilluns
passat i nosaltres, ja el mateix dictamen posa de manifest els problemes d’agenda dels
diferents agents i, en tot cas, com acostuma a ser habitual, a nosaltres ens agradaria
que aquesta explicació i aquesta implicació ens els diferents projectes fos prèvia als
òrgans que toca abans de la projecció pública de la mateixa.
La senyora presidenta diu: Gràcies. Ho recollim i ho intentem cada vegada. El que
passa és que és complex. I, tot seguit, dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: La nostra intervenció a partir de la signatura d’aquest Pacte és per
manifestar que considerem que seria adient fer-ne seguiment i. fins i tot. que la
Diputació de Barcelona tingués algun mecanisme intern de seguiment del Pacte també
perquè són molts els organismes implicats i poden ser molts també els pactes que se’n
derivin amb els municipis. Precisament, per fer aquest seguiment, estaria bé dotar
d’algun espai intern, el mecanisme intern de la pròpia Diputació, en aquest sentit.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Molt bé. Doncs ho recollim i pensin que, de fet,
tenim una llei aprovada que obliga a què, en dos anys, tots els ajuntaments es posin al
dia en relació amb tràmits interns electrònics, en relació amb una sèrie d’adaptació a
aquesta societat digital que no tots els ajuntaments tindran capacitat i, per tant,
l’objectiu, també, és estructurar-nos nosaltres per poder prestar aquests serveis i anar
posant al dia tots els ajuntaments. I dóna novament la paraula al diputat senyor
García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas, informar que sabem que tenim un límit de
dos anys perquè la Llei 39 ens obliga a estar molt avançats en aquest sentit i, per tant,
comencem, o ja hem començat, a treballar en un estudi de com farem la cobertura de
tots els ajuntaments en aquest termini de dos anys perquè, insisteixo, tenim límit. En
tot cas, el que podríem fer és un seguiment amb els Grups polítics i potser, si cal i els
hi sembla, a la pròpia Junta de Portaveus, donar compte de com estan els passos que
anem seguint per tal que estigueu situats, sobretot donat que té termini i, per tant, això
ens facilita força les coses perquè són dos anys.
Direcció de Relacions Internacionals
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’ampliació, fins el 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la
convocatòria 201620165120008393, per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, amb la finalitat de donar suport a accions
d’educació per al desenvolupament, de l'any 2016.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
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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
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).
A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de
recursos”) de la convocatòria 201620165120008393 per donar suport a accions
d’educació per al desenvolupament l’any 2016 amb núm. d’identificació 312102 de la
Base de Dades Nacional de Subvencions s’establia, en el seu paràgraf segon, el
següent:
“13. [...]
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.
[...]”
El termini de presentació de les sol·licituds era el 17 d’agost de 2016, i per tant, el
termini de tres mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 17
de novembre de 2016.
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
data 15 de setembre de 2016, que s’acompanya al present instrument, es considera
insuficient el susdit termini de tres mesos previst a la base específica número 13 per
poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i proposa ampliar el
termini en un mes a causa de les següents circumstàncies:
-

-

Que el tancament del termini ha coincidit amb una època vacacional del
personal i aquest fet ha endarrerit l’inici de la revisió dels expedients
presentats, allargant tot el període d’instrucció.
Que el número de sol·licituds rebudes supera el de convocatòries anteriors i
allarga el termini necessari per valorar-les.
Que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la unitat Jurídic
Administrativa que li dóna suport té, en aquests moments, una manca
d’efectius per cobrir que alenteix els processos de treball i que està previst
cobrir progressivament però no en els terminis de la convocatòria.
I finalment, que els membres de l’òrgan competent per a la instrucció i la
proposta de resolució són els mateixos en les quatre convocatòries que
gestiona l’Oficina i que s’han de resoldre al llarg del mes de novembre. Per
facilitar la seva dedicació i fer més eficients els processos es considera adient
fer-los coincidir en el temps.

En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201620165120008393
passaria a tenir el redactat següent:
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“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]”
Vist l’establert a l’article 42.6 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 d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució
mitjançant una motivació clara de les circumstàncies concurrents.
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
ACORDS
Primer.- APROVAR l’ampliació en un mes del termini per a l’atorgament de
subvencions de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per donar
suport a accions d’educació per al desenvolupament any 2016 (codi de convocatòria:
201620165120008393), aprovada mitjançant Acord núm. 265/2016 de la Junta de
Govern, adoptat en sessió de 30 de juny, i, en conseqüència, aquest termini passarà a
exhaurir-se el dia 17 de desembre de 2016.
Segon.- MODIFICAR, d’acord amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base
número 13 de les específiques de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el
redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]”
Així com, modificar l’ANNEX 5 que incorpora les bases específiques de la convocatòria
esmentada en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf de la base
específica número 13 (“Plazo de resolución, de notificación y régimen de recursos”), el
qual passarà a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, de cuatro
meses a contar desde la fecha de cierre del periodo de presentación de solicitudes”
[...]”
Tercer.- COMUNICAR l’ampliació del termini per a l’atorgament de les subvencions
de la convocatòria 201620165120008393 de referència, així com la modificació
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concordant del segon paràgraf de la seva base específica número 13, a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’ampliació, fins el 8 de desembre de 2016, del termini de resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre identificada com “Oferta d’accions
d’educació per al desenvolupament” 2016.- 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:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de juny de
2016 (AJG 264/16) es va aprovar la convocatòria 201620165120008403 amb núm.
d’identificació 312042 de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que incorpora
les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament” 2016.
A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de
recursos”) de l’esmentada convocatòria s’establia, en el seu paràgraf segon, el
següent:
“13. [...]
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.
[...]”
El termini de presentació de les sol·licituds era el 8 d’agost de 2016, i per tant, el
termini de tres mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 8 de
novembre de 2016.
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
data 15 de setembre de 2016, que s’acompanya al present instrument, es considera
insuficient el susdit termini de tres mesos previst a la base específica número 13 per
poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i proposa ampliar el
termini en un mes a causa de les següents circumstàncies:
-

-

Que el tancament del termini ha coincidit amb una època vacacional del
personal i aquest fet ha endarrerit l’inici de la revisió dels expedients
presentats, allargant tot el període d’instrucció.
Que el número de sol·licituds rebudes supera el de convocatòries anteriors i
allarga el termini necessari per valorar-les.
Que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la unitat
Jurídic
Administrativa que li dóna suport té, en aquests moments, una manca
d’efectius per cobrir que alenteix els processos de treball i que està previst
cobrir progressivament però no en els terminis de la convocatòria.
I finalment, que els membres de l’òrgan competent per a la instrucció i la
proposta de resolució són els mateixos en les quatre convocatòries que
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gestiona l’Oficina i que s’han de resoldre al llarg del mes de novembre. Per
facilitar la seva dedicació i fer més eficients els processos es considera adient
fer-los coincidir en el temps.
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf
segon de la base específica número 13 de la convocatòria de referència passaria a
tenir el redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]”
Vist l’establert a l’article 42.6 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 d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució
mitjançant una motivació clara de les circumstàncies concurrents.
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
ACORDS
Primer.- APROVAR l’ampliació en un mes del termini per a l’atorgament de
subvencions de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a entitats
sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016 (codi
de convocatòria: 201620165120008403), aprovada mitjançant Acord núm. 264/2016
de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 30 de juny, i, en conseqüència, aquest
termini passarà a exhaurir-se el dia 8 de desembre de 2016.
Segon.- MODIFICAR, d’acord amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base
número 13 de les específiques de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el
redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]”
Així com, modificar l’ANNEX 1 que incorpora les bases específiques de l’esmentada
convocatòria en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf de la base
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específica número 13 (“Plazo de resolución, de notificación y régimen de recursos”), el
qual passarà a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, de cuatro
meses a contar desde la fecha de cierre del periodo de presentación de solicitudes”
[...]”
Tercer.- COMUNICAR l’ampliació del termini per a l’atorgament de les subvencions de
la convocatòria de referència, així com la modificació concordant del segon paràgraf
de la seva base específica número 13, a la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
Servei de Contractació
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, a l’empresa
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU.- 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 14 d’abril 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 la prestació del Servei
Local de Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona
menors de 300.000 habitants, amb un pressupost màxim biennal, formulat en
termes de preus unitaris, de 34.585.958,08 € (IVA exclòs), dels quals,
18.330.557,79 € anirien a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona que
participin en el Servei Local de Teleassistència, i els 16.255.400,29 € restants
anirien a càrrec de la Diputació de Barcelona.
L’IVA que correspon aplicar és del 4 %, d’acord amb el que disposa l’artícle 91
apartat Dos, 2.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, i ascendia a 1.383.438,32 €.
El preu unitari màxim de licitació per a cada tipus de servei de teleassistència i el
seu percentatge d’implantació estimat es van establir de la següent manera:
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Serveis
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Import preu
unitari
màxim
(IVA exclòs)

Import IVA
(4%)

Total import
preu unitari
màxim
(IVA inclòs)

%
implantació
prevista

20,19 €

0,81 €

21,00 €

85%

10,10 €

0,40 €

10,50 €

12%

4,04 €

0,16 €

4,20 €

3%

2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S84 de
data 29 d’abril de 2016, en el BOPB de data 29 d’abril de 2016, en el BOE núm. 111
de data 7 de maig de 2016 i en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona
de data 29 d’abril de 2016. I la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència en
sessió de data 8 de juny 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: TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU.
Plica núm. 2: SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA
Plica núm. 3: UTE: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU i EULEN
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA.
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 15 de juny de
2016, 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 totes
les empreses presentades i admeses. Acte seguit, va trametre el seu contingut a la
Gerència de Serveis de Benestar Social per tal que elaborés el corresponent
informe tècnic i comprovés que no s’havia inclòs documentació relativa als criteris
automàtics.
4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 14 de
setembre de 2016, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic dels criteris que
depenien d’un judici de valor emès pel gerent de Serveis de Benestar Social, la part
del qual, en allò que interessa, es reprodueix tot seguit:
“(...) D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars estableix que el procediment d’adjudicació es realitzarà
en les següents fases:
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor amb una ponderació
màxima de 40 punts.
Per passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima
de 20 punts.
Fase 2: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica amb una ponderació
màxima de 60 punts.
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(...)
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 (40%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: Model de servei d’atenció centrat en la persona: ................. fins a 25 punts
Es valorarà la proposta d’un model d’atenció personalitzada que adapti les diferents
prestacions del Servei Local de Teleassistència a la tipologia de població atesa al
servei en funció de les seves necessitats específiques. Especialment, s’haurà
d’incloure una descripció detallada dels procediments necessaris per implementar
aquest model amb protocols específics que individualitzin el seguiment de les
persones usuàries – telefònic i/o presencial -, les accions de caire preventiu o el
reforç d’aspectes com la seguretat mitjançant la tecnologia complementària
adequada, en funció de la tipologia de persones usuàries i la categorització de
necessitats que es proposi.
Serà necessari realitzar una descripció detallada de la metodologia emprada per
posar en marxa aquests nivells de suport personalitzats, dels recursos materials i
humans, dels dispositius i/o recursos necessaris i de la participació dels ens locals
en aquest model.
Criteri 2: Mecanismes de coordinació i d’atenció a emergències en el territori: ..........
............................................................................................................ fins a 10 punts
Es valorarà la proposta de millores en els mecanismes de coordinació amb els
serveis socials municipals especialment aquells relacionats amb l’organització dels
equips de treball destinats a intervenir al territori i amb els sistemes d’informació per
a la coordinació amb els ens locals.
Així mateix, caldrà concretar un pla operatiu al territori de l’atenció a emergències
per part de les Unitats Mòbils. Caldrà detallar una proposta de metodologia de
treball en l’àmbit de la intervenció domiciliària amb procediments, circuits i protocols
i dels mitjans tècnics i tecnològics que es posaran a disposició dels professionals.
Així mateix, es valorarà la millora pel que respecta al seguiment i coordinació per
part dels Ens locals i la Diputació de Barcelona de les intervencions d’aquest recurs
d’atenció al territori.
Criteri 3: Recursos de teleassistència de participació de les famílies i/o entorn i la
persona usuària en el servei: ................................................................ fins a 5 punts
Es valorarà l’aportació de solucions i/o programes que proposin mecanismes de
participació de les famílies i/o del entorn, així com de la persona usuària en el
Servei Local de Teleassistència. S’haurà d’incloure la metodologia o circuits per
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integrar-los al funcionament de la plataforma, la descripció de les solucions o
programes proposats així com dels recursos humans necessaris per gestionar-los.
La valoració de l’oferta presentada per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
Criteri 1: Model de servei d’atenció centrat en la persona: ......... fins a 25 punts
Proposta de:
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U
La proposta presenta un model d’atenció centrat en la persona que adapta les
diferents prestacions del Servei Local de Teleassistència a la població atesa en
funció de les seves necessitats ja que identifica l’usuari com una persona autònoma
que viu al seu domicili i és susceptible de tenir riscos associats al propi procés
d’envelliment relacionats amb les seves relacions socials i el seu estat de salut. En
termes generals, resulta una proposta clara i justificada amb precisió i coherència.
Aquesta proposta, anomenada ‘Resposta Eficient en Teleassistència’, endavant
RET, és un model de prestació integral que encaixa perfectament amb la prestació
del Servei Local de Teleassistència descrit al Plec de Prescripcions. El model
amplia la resposta que ofereix el servei a través de l’increment i la millora de les
prestacions, una estratègia tecnològica basada en l’eficiència i la sostenibilitat, el
foment de l’envelliment actiu o l’augment de la participació i les millores en els
mecanismes de comunicació entre els professionals, els usuaris i el servei. Aquesta
proposta desenvolupa un sistema de valoració amb l’objectiu de determinar els
riscos pels quals una persona pot activar el servei de teleassistència i d’una forma
integral articula un pla d’actuació individual basat en uns mecanismes d’assignació
de recursos que intensifiquen el servei, la tecnologia de suport i les prestacions
complementàries que millor responguin a les necessitats concretes de l’usuari.
L’oferta està justificada i argumentada en base a un estudi detallat de la població
subjecte de ser usuària d’un servei de teleassistència i les seves necessitats, el
qual consolida la solidesa de la metodologia presentada i els recursos que s’aporten
per dur-la a terme.
L’oferta inclou els procediments i protocols específics per individualitzar l’atenció i el
seguiment de les persones usuàries de forma coherent amb el model RET que es
presenta. Aquests circuits contemplen una anàlisi de les necessitats de la persona
des de l’inici de la prestació, una assignació de risc que determina una intensificació
del servei i uns nivells de suport, a més de proposar una avaluació permanent i
periòdica durant tota la permanència de l’usuari en el servei. Cal destacar que les
eines de valoració i assignació de recursos en aquest model es basen en un conjunt
d’algoritmes de classificació i barems d’elaboració pròpia amb el suport d’alguns
instruments de valoració psicosocial estàndards. Aquesta elaboració d’un model
específic per al Servei Local de Teleassistència es valora com una millora atesa
l’adaptació a l’objecte de la prestació que es detalla amb precisió, a la tipologia
d’usuaris, les necessitats a atendre i al criteri que es valora.
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Es destaca la millora que es proposa pel que fa al seguiment de les persones
usuàries mitjançant la intensificació del seguiment telefònic i presencial, tant de
tipus preventiu i reactiu, així com l’establiment de protocols d’atenció especial a
persones amb riscos específics dins del model. Aquests es descriuen i detallen en
profunditat, com la prevenció, detecció i actuació davant sospites de
maltractaments, la prevenció del suïcidi o la situació en situacions de contingència
(esfondraments, incendis, etc.), que queden completament integrats en el model
proposat. També es valora com a millora l’anàlisi que es realitza sobre la dimensió i
l’abast de l’impacte que tindrà la implantació d’aquest nou model així com exemples
gràfics d’aplicació del model per a determinats perfils de persones usuàries amb
necessitats específiques.
D’altra banda, es descriuen accions de caràcter preventiu en funció de la tipologia
de persones usuàries categoritzades segons les seves necessitats. La proposta
presenta una anàlisi d’impacte sobre la totalitat de la població del Servei Local de
Teleassistència adaptada a les seves necessitats, tant en el nombre d’accions
proposades per usuari a l’any com per la calendarització d’aquestes. Així mateix es
descriu en detall la metodologia utilitzada per portar-les a terme, la major part de les
quals es realitzen telefònicament que són complementades de forma presencial
com també de forma escrita i/o virtual. També s’aporten els indicadors de
seguiment necessaris per al seu control i els mecanismes de seguiment de les
mateixes per part dels ens locals i de la Diputació de Barcelona així com es descriu
i desenvolupa la integració amb la resta de prestacions que integren cadascun dels
nivells de suport en funció dels riscos de la persona en concordança amb el model
RET presentat.
El model RET presentat descriu de forma completa la metodologia per posar en
marxa aquests nivells de suport personalitzats d’una forma global i organitzada amb
els recursos materials i humans, així com dels dispositius i/o recursos necessaris
per dur-lo a terme. La proposta fa una descripció detallada dels recursos humans
posats a disposició del servei durant el contracte per adaptar-se a aquest model i
que milloren la prestació exigida. En aquest sentit, s’incorporen noves figures
professionals específiques per a la implementació del model proposat
(Coordinador/a d’acció ràpida, Tècnic d’intervenció ràpida i Coordinador/a de
participació i acció comunitària) amb la finalitat de garantir un servei eficient que
garanteixi la resposta ràpida i adaptada a les necessitats dels usuaris. Aquests
perfils estan dimensionats en quantitat, amb la seva adscripció als diferents
departaments d’atenció, compten amb indicadors de qualitat per al seu seguiment i
s’acompanyen d’un conjunt de circuits gràfics que faciliten el seguiment de les
seves funcions. Es valora la informació detallada sobre els mecanismes de
coordinació amb la resta de l’equip de recursos humans del Servei Local de
Teleassistència que es descriu i es protocol·litza en profunditat a l’oferta
presentada.
Així mateix, es detallen els recursos materials i tecnològics necessaris i suficients
per posar en marxa i prestar aquest nou model de prestació. Cal destacar la millora
que es realitza amb la proposta d’un Centre de gestió encarregat de l’assignació
eficient de recursos per cobrir el servei i de suport a la tecnologia (anàlisi de
trucades i distribució de recursos segons necessitats). Aquest recurs és una
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ampliació als recursos materials descrits a la clàusula 5.2.1.4 del Plec de
Prescripcions Tècniques, ja que complementa el Centre d’atenció i es valora com
un suport clau per coordinar la implementació del model RET pel que fa a
l’assignació de recursos propis del servei.
La proposta recull de forma detallada la relació de recursos tecnològics emprats
que es basen en la innovació i en la seguretat de la informació, elements que es
valoren especialment, ja que amplien en profunditat els aspectes recollits al Plec de
Prescripcions Tècniques, com per exemple la descripció que es realitza sobre la
funcionalitat i aplicabilitat del software d’agendes adaptat al model d’atenció
personalitzada o la proposta d’un robot d’unitat d’alertes intel·ligents com a un
sistema d’emissió de trucades, configurable per efectuar notificacions de forma
preferent a usuaris en situació de fragilitat. Es valora com a millora substancial la
planificació operativa de la cobertura tecnològica del servei pel que fa a
l’estructuració de l’activitat entrant i sortint del centre d’atenció, la recollida
d’informació i l’anàlisi de trucades, l’establiment de la previsió i dels objectius
operacionals així com la garantia en l’optimització i resposta a través de la
monitorització diària de dispositius com també de l’adaptació a tecnologies futures
de tots els requeriments mínims exigits.
La proposta amplia l’oferta de dispositius perifèrics de seguretat mínims exigits a la
clàusula 5.2.1.2. del Plec de prescripcions tècniques i inclou millores en la tipologia
dels mateixos. Es valora positivament que aquesta proposta estigui relacionada
amb les necessitats descrites al model RET presentat i plenament justificada en
quantitat i àmbit de cobertura de seguretat. L’oferta detalla la descripció dels
dispositius, els criteris d’assignació d’una forma correcta, adaptada als usuaris del
servei, un dimensionament òptim i una distribució estimada per a la tipologia de
persones usuàries. Es valora positivament la prova pilot de comptadors d’aigua
intel·ligents com una millora en la detecció del risc associat a la detecció de
problemes psicològics, solitud i/o de salut que completen la dotació de recursos
proposats per a usuaris en situació de major fragilitat.
Finalment, es desenvolupen de forma detallada els mecanismes de participació dels
ens locals i de la Diputació de Barcelona en aquest model tant pel que fa a la
metodologia emprada a través de circuits d’intercanvi d’informació i comunicació
entre els agents a través de recursos tecnològics àmpliament descrits amb circuits,
com mitjançant la proposta de nous indicadors de seguiment, de resultats i
d’avaluació, així com dels recursos humans i materials per fer-la efectiva d’una
forma òptima i integrada adequada amb model RET que es presenta i amb
coherència al model de la prestació del Servei Local de Teleassistència.
Puntuació: 24,5 punts
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.
La proposta presenta un model d’atenció centrat en la persona, anomenat ‘Model
d’Atenció Integral Centrada en la Persona’ o ‘Model Atenzia’, basat en l’elaboració
d’un pla d’atenció personalitzada que es fonamenta en la història de vida, els
aspectes biològics, psicològics, socioambientals i autocontrol de la vida de la
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mateixa persona. Aquest model se centra en la valoració multidimensional
presencial de quatre àrees bàsiques de l’usuari (biomèdica, funcional, mental,
sociofamiliar) i la proposta de models de prestació en funció de nivells de suport
associats a l’autonomia i/o dependència.
En termes generals, l’oferta presentada resulta excessivament teòrica perquè
presenta mancances a l’hora de concretar els mecanismes d’aplicabilitat al Servei
Local de Teleassistència pel que fa a la relació de procediments i protocols
específics per individualitzar l’atenció i el seguiment de les persones usuàries d’una
forma coherent, adaptada al model de prestació exigit al Plec de Prescripcions
Tècniques i correctament dimensionada amb una metodologia integral que encaixi
en el model de prestació del servei.
D’una banda, la valoració d’alguns dels àmbits de la persona usuària es centra en
aspectes qualitatius, aspecte que dificulta la categorització per elaborar indicadors
clars i fiables i poder realitzar una assignació de les prestacions, un seguiment i una
correcta avaluació de forma agrupada.
Així mateix, la valoració personalitzada proposada en el ‘Model Atenzia’ presenta
elements que dificulten o dupliquen l’encaix amb el model de prestació recollit al
Plec de Prescripcions Tècniques. Entre aquests aspectes destaquen propostes com
la realització d’una visita de valoració un mes després de la visita d’alta que
sobrecarrega de visites presencials a la persona usuària, o la manca de concreció
de les funcions del/de la Coordinador/a de zona, que en definitiva és qui després de
la valoració d’idoneïtat per part dels serveis socials municipals, i és la persona que
assumeix la interlocució amb els ens locals pel que respecta al seguiment de casos.
És així com al Plec de Prescripcions Tècniques, aquest és un perfil que es
dimensiona com a peça clau del servei en dimensionament i funcions que no es
veuen reflectides a l’oferta presentada.
També es destaca que el mètode de valoració es fonamenta en un conjunt
d’escales de valoració psicosocials estàndards de les quals resulten unes tipologies
de persones usuàries associades amb uns nivells de suport en funció de la seva
autonomia/dependència. Es troba a faltar, una valoració específica amb un model
que es presenti com a propi que requeriria instruments específics atès que és
preferible disposar d’escales adaptades a la realitat de les persones usuàries.
Finalment, la metodologia dels procediments descrits no està dimensionada de
forma correcta tant pel que fa a la durada de realització de l’entrevista (es troba
incompatible passar la totalitat d’escales descrites en el temps proposat així com
per la tipologia de perfil), com per la complexitat excessivament elevada en
l’assignació de recursos humans i tècnics que es proposen, especialment en
l’assumpció de tasques per part de la figura del/de la Gestor/a de cas que es
descriu més endavant. Així mateix, s’observen mancances a l’hora de poder
garantir la forma per la qual s’analitzaran i controlaran les variables que se’n
desprenguin, ja que no s’hi troba en la proposta la metodologia d’analitzar-les així
com de l’impacte sobre la totalitat de la població del servei.
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Es valora la millora presentada pel que fa al seguiment de les persones usuàries
mitjançant la intensificació del seguiment telefònic i presencial així com l’establiment
d’un protocol específic post-connexió de control de les noves altes durant el primer
mes en el servei amb la finalitat de familiaritzar l’usuari amb l’ús del mateix. No
obstant això, no es valora positivament afavorir el contacte de l’usuari amb un
mateix teleoperador/a amb la finalitat de no promoure llaços de confiança. Tampoc
queda demostrada la viabilitat de portar a la pràctica aquesta proposta, que
requereix d’una ingent quantitat de recursos.
D’altra banda, tot i que l’oferta presentada descriu un catàleg d’accions de caràcter
preventiu adreçades a determinades tipologies de persones usuàries, aquesta no té
una concordança i una identificació clara amb els nivells de suports proposats al
‘Model Atenzia’. Aquest proposa una personalització dels plans de suport
excessivament qualitativa pel que fa a l’assignació dels programes de caire
preventiu que s’haurien d’executar per a cada usuari i que atesa la necessitat de
seguiment i avaluació que es requeriria per part dels ens locals i de la Diputació en
aquest àmbit seria complicat identificar.
Tot i així, en primer lloc, es valora com a millora els programes proposats
relacionats amb l’envelliment actiu o d’altres d’àmbit social com l’atenció a la solitud,
el suport al dol o el seguiment post-hospitalari. No es valora la proposta de
programes relacionats amb aspectes estrictament amb l’àmbit de la intervenció
sanitària (atenció a pacients crònics complexos o l’enfocament del seguiment
hospitalari amb la finalitat d’aconseguir l’adherència a fàrmacs) per no ser
competència dels Serveis socials municipals ni del Servei Local de Teleassistència.
Tampoc es valora l’oferta de programes relacionats amb la promoció laboral, el
deteriorament cognitiu o amb l’actuació amb malalts terminals en no estar adreçats
a perfils destinataris d’aquesta tipologia de servei.
En segon lloc, no es valora com a millora addicional el programa de serveis a la
proximitat, per considerar que són prestacions realitzades per altres serveis socials
bàsics o d’altres d’àmbit local.
I en tercer lloc, es valoren com a millora les activitats proposades relacionades amb
aspectes preventius de seguretat a la llar, consells d’hàbits saludables o d’altres
relacionats amb l’objecte de la prestació. La proposta presenta la descripció de la
metodologia utilitzada per dur a terme aquests programes preventius que incorpora
una proposta de calendari, la durada o l’impacte sobre el volum d’usuaris.
No obstant, no es valoren com a millores la major part de les activitats proposades
al programa d’activitats afavoridores de xarxes de suport, en considerar-se accions
allunyades dels objectius del Servei Local de Teleassistència. Es considera inviable
l’enfocament dels mecanismes per portar-los a terme, ja que la major part de les
activitats i programes preventius es proposen realitzar-los de forma presencial
grupal mitjançant tallers o sessions.
Ateses les característiques del propi servei (àmplia dispersió territorial, aïllament
rural en moltes zones, mancances de transport per part de les persones usuàries),
les característiques d’usuaris tipus d’aquesta tipologia de servei i de l’espai físic per
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dur-les a terme, no es valora la metodologia per executar-les com tampoc el volum
d’accions proposat a l’oferta.
Pel que fa a la descripció dels recursos materials i humans destinats per a la
implementació del ‘Model Atenzia’, l’oferta proposa una nova figura professional,
anomenada Gestor de cas, perfil que es dota d’unes funcions específiques que es
desenvolupen al llarg de tot el projecte com també de la formació que ha de rebre.
Tot i valorar que es proposi la inclusió d’un nou perfil per implementar el ‘Model
Atenzia’, s’observa que aquest realitza part de les funcions del/ de la Coordinador/a
de zona en molts casos o la distribució de les funcions entre ambdós perfils resulta
confusa i duplicada en algunes de les tasques, com el fet de valorar les persones al
seu domicili segons la tipologia de risc, la coordinació i interlocució amb els ens
locals segons la temàtica, plantejaments que requeririen d’una comunicació i
coordinació complexa entre ambdues figures amb una descripció detallada a través
de circuits i protocols específics que no es veu reflectida al projecte. El
dimensionament de l’equip dels/de les Gestors/es de cas no està especificat en
nombre i distribució territorial per cobrir el conjunt ampli de funcions que se li
atribueixen. A més, no es té en compte el paper clau de l’ens local en ser l’agent
que assigna el servei en primera instància tal com es descriu a la clàusula 4.2. i a la
clàusula 5.1.2. del Plec de prescripcions tècniques. En aquest sentit, es poden
donar duplicitats en les metodologies de valoració proposades per al ‘Model
Atenzia’ i aquelles que utilitzen els ens locals. Finalment, no s’ha valorat la figura
del professional de l’Auxiliar de coordinació que s’esmenta perquè no estan
descrites ni les funcions, ni el sistema de coordinació ni l’impacte per a l’ens local.
Quant als recursos materials i tecnològics necessaris per prestar el servei en base a
aquest nou model, cal destacar la implementació de 13 Centres d’Intervenció i
Coordinació, situats a les bases territorials posades a disposició dels ens locals
amb la finalitat d’aproximar-se al territori per afavorir la coordinació amb els ens
locals. Tanmateix, aquesta proposta no es pot valorar perquè resulta de dubtosa
aplicació. Tampoc es determina si es tracta d’un recurs propi de l’empresa o bé és
l’ajuntament qui ha de cedir l’espai.
Els recursos tecnològics proposats estan descrits de forma molt breu, i aquells que
es podrien considerar com millores, com per exemple els relacionats amb els
quadres de comandament o a la gestió de flotes de vehicles, no estan suficientment
desenvolupades. Tampoc es valora cap de les accions en què es compta amb la
col·laboració i integració de dades de tercers, com els Centres d’Atenció Primària
de Salut
La proposta amplia l’oferta de dispositius perifèrics de seguretat mínims exigits a la
clàusula 5.2.1.2. del Plec de prescripcions tècniques i inclou millores en la tipologia
dels mateixos. Pel que fa a l’ampliació de dispositius perifèrics, es valora
positivament que aquesta oferta estigui relacionada amb les necessitats descrites al
model presentat tot i que hi ha mancances en la justificació de l’assignació per
tipologia de persona usuària que omet aspectes com la valoració de l’habitatge com
element de risc per a la proposta d’assignació o implica a figures com el cuidador, la
qual no és un beneficiari directe del Servei Local de Teleassistència. Així mateix, no
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apareix justificada la distribució relativa al nombre de dispositius addicionals
proposada, així com el pla de desplegament dels dispositius proposats.
Es valoren com a millores el projecte pilot de seguretat nocturna i suport al cuidador
que té com finalitat la prevenció de riscos de fractures per caigudes nocturnes tot i
que es considera que la figura del cuidador no ha de ser la beneficiària directa del
model de prestació del Servei Local de Teleassistència, com s’ha especificat
anteriorment. No es valoren altres pilots proposats per estar directament relacionats
amb l’àmbit estrictament sanitari que no és de competència local ni del Servei Local
de Teleassistència com tampoc l’ampliació d’unitats de control remot adaptades o
els dispositius adaptats a persones amb dificultats de comunicació, ja que són
prestacions exigides com universals al Plec de prescripcions tècniques per aquelles
persones que ho necessitin.
Finalment, es desenvolupen mecanismes de participació dels ens locals i de la
Diputació de Barcelona mitjançant la descripció de la metodologia per dur-los a
terme (reunions trimestrals i mitjançant la plataforma web). En relació a l’intercanvi
d’informació entre els agents, no s’observen millores rellevants i detallades pel que
fa als indicadors als informes de seguiment. Tampoc s’introdueixen variables
concretes de seguiment articulades d’una forma integral amb el ‘Model Atenzia’
presentat.
Puntuació: 11 punts
UTE QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU-EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A.
La proposta presenta un model d’atenció centrat en la persona, el ‘Model d'Atenció
Integral Centrada en la Persona’, endavant, MAICP, que té per objecte la
participació activa de la persona usuària en el Servei i en les diferents activitats a
partir de l’elaboració d’un Pla d’Intervenció Personal. La proposta estableix la
tipologia de la població atesa al servei en funció de les seves necessitats
específiques, així com descriu els nivells de suport basats en les limitacions de la
persona usuària (activitats de la vida diària, psicosocials i/o de l’entorn o de salut)
amb les corresponents prestacions associades per a unes categories de perfils.
En termes generals, l’oferta identifica actuacions de tipus preventiu, educatiu,
assistencial i rehabilitador i la finalitat d’obtenir un benefici terapèutic, la qual cosa
no és una finalitat del Servei Local de Teleassistència, un servei que promou
l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones en el seu entorn de
convivència, tal i com es descriu a la clàusula 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques. La proposta presenta errades conceptuals de base en la identificació i
prestacions proposades per al perfil de persones del Servei Local de
Teleassistència que s’identifiquen amb un alt nivell de dependència amb necessitats
especialitzades, tant sanitàries com socials, que no corresponen amb un servei
d’aquestes característiques. Es detecta la manca d’identificació d’un perfil de
persona autònoma amb un enfocament d’intervencions orientades a la prevenció, a
la seguretat i a l’atenció a riscos.
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Pel que fa als procediments i protocols específics es descriuen diferents nivells de
suport i es relacionen amb prestacions específiques per a cadascun d’aquests
nivells, amb protocols específics d’actuació per a cadascun dels perfils detallats. Es
considera que un conjunt de les intervencions proposades no es poden valorar atès
que no són pròpies del perfil de les persones usuàries del servei de teleassistència.
Són propostes com per exemple l’atenció a malalts terminals, aquelles accions que
són competència d’altres àmbits públics, com per exemple aspectes estrictament
sanitaris, o aquelles com el transport adaptat o serveis de respir o adreçades a
cuidadors, perfil que no és beneficiari directe del Servei Local de Teleassistència.
En termes generals, els protocols proposats corresponen a perfils amb nivells alts
de dependència, discapacitat reconeguda o malalties cròniques avançades que
requereixen d’altres recursos de la cartera de serveis socials especialitzats. Es
detecta la manca d’una proposta enfocada al risc social corresponent a perfils
propis del Servei Local de Teleassistència amb riscos lligats al propi procés
d’envelliment.
Així mateix, es citen un conjunt d’escales de valoració psicosocial estàndards per a
l’elaboració del pla d’intervenció personal que no estan dimensionades en temps,
recursos i necessitat d’ús de cadascuna d’aquestes com tampoc apareixen lligades
amb les intervencions proposades d’una forma detallada. També, es troba a faltar
una valoració específica amb un model que es presenti com a propi i que requeria
d’instruments específics atès que és preferible disposar d’instruments adaptats a la
realitat de les persones usuàries.
Es valoren les millores proposades pel que fa al seguiment de les persones
usuàries mitjançant la intensificació del seguiment telefònic i presencial i la relació
de les tipologies d’intervencions i objectius per posar en marxa aquests nivells de
suport a través d’un pla d’implantació amb fases d’aproximació i amb l’establiment
dels canvis i l’avaluació i supervisió del mateix. En tot cas, la proposta està poc
desenvolupada en relació a la descripció detallada de la metodologia per portar-la a
terme. No pot considerar-se de massa valor la proposta de trucades de
familiarització en el servei durant la primera setmana al servei, ja que es troba poc
apropiada la intensitat de les mateixes que és excessiva per a tots els perfils de
persones usuàries del servei. Aquelles trucades adreçades a perfils amb riscos
especials per dependència de malalties psíquiques, no es valoren per no identificarse perfils amb aquestes característiques en el marc del servei, que en tot cas,
serien usuaris que depenen d’un titular del servei i són una tipologia amb una
representativitat molt baixa en el conjunt del servei.
Si bé la proposta inclou accions de caràcter preventiu, tant de tipus tecnològic com
de recursos (telefònics i presencials) en relació a cadascun dels nivells de suport,
moltes de les intervencions que es relacionen no es valoren com a millores, com les
que intervenen estrictament amb l’àmbit sanitari perquè no és competència dels ens
locals ni del Servei Local de Teleassistència, com tampoc es valoren les
relacionades amb la gestió de fàrmacs, o aquelles que estan relacionades amb
cuidadors o persones amb deteriorament cognitiu, perfils que no han de ser els
beneficiaris directes del model de prestació del Servei Local de Teleassistència o
tenen una representativitat molt baixa i excepcional en la totalitat del servei.
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L’oferta proposa accions preventives generals que es valoren com a positives per al
perfil de persones usuàries del Servei Local de Teleassistència com per exemple la
campanya estacional contra els efectes de l'al·lèrgia o la campanya de vacunació
contra la grip (amb una atenció telefònica, la campanya de temperatures extremes
fred/calor (amb una intervenció a través de materials) o la relacionada amb les
alertes d'ozó (telefònica) que es descriuen de forma general pel que fa a objectius i
continguts. En tot cas, no es troba la justificació i concordança de la proposta de
cadascuna de les accions per als perfils descrits i nivells d’intervenció proposats.
Per exemple, algunes de les accions descrites per a cadascun dels nivells de suport
no haurien de ser exclusives per a un determinat perfil, així com d’altres
correspondrien a més d’un perfil. La proposta és arbitrària i es considera poc
estructurada respecte els mecanismes per portar-la a terme.
Pel que fa a la descripció dels recursos materials i humans s’identifiquen les figures
que participen en el model, principalment el/la Coordinador/a de zona, així com dels
recursos que es necessiten en cadascuna de les fases. També es proposa la
incorporació d’un equip sociosanitari especialitzat (metge/essa, infermer/a,
fisioterapeuta, psicòleg/òloga, terapeuta ocupacional) amb una dedicació de 3.500
hores a l’any. Com que aquest equip es relaciona amb algunes de les propostes
que no són objecte de valoració, no es valora la proposta, especialment aquella que
està relacionada amb l’àmbit estrictament sanitari. La proposta inclou també quatre
Oficines de Coordinació de creació i manteniment propi per facilitar la proximitat de
l’equip de coordinadors/es de zona als territoris, oferta que es valora com positiva,
encara que aquesta no està suficientment desenvolupada pel que fa a la descripció
dels seus mecanismes de funcionament, aspecte que resulta clau per poder
valorar-la amb una major profunditat.
La proposta descriu els dispositius perifèrics de seguretat mínims exigits a la
clàusula 5.2.1.2. del Plec de prescripcions tècniques, sense contemplar l’ampliació
d’aquests. S’esmenten algunes tipologies de dispositius nous, però no s’especifica
la metodologia per incorporar-los al servei ni s’identifiquen amb els perfils proposats
al model MAICP. El fet de no especificar una implementació quantificada i
planificada en el temps com tampoc d’una distribució dels mateixos, la
implementació resulta inviable en el marc del servei atès el creixement del volum de
persones usuàries i necessitats. En aquest sentit, no s’observen millores a valorar.
Pel que fa a la metodologia emprada per posar en marxa aquests nivells de suport
emmarcats en el model MAICP amb els recursos necessaris, s’esmenta un pla
d’implantació per fases centrades en una anàlisi previ del servei, una fase
d’aproximació, l’establiment de canvis i l’avaluació i supervisió del mateix. Està
temporalitzat i es detallen quins recursos humans intervindran en aquesta fase
prèvia d’implantació. També s’esmenten els agents externs que caldria coordinar
per a la implementació, encara que estran breument desenvolupats. La metodologia
fa referència als procediments específics citats anteriorment i als circuits de
comunicació bàsics. D’altra banda i en relació a la integració de tots els recursos
humans en el model i especialment relacionat amb la coordinació entre totes les
figures professionals, la proposta presentada resulta insuficient.
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Pel que fa a la participació dels ens locals en el model proposat, es cita la proposta
d’organització de reunions i coordinació específiques, així com una millora pel que
fa a la metodologia d’eines presentades per a la comunicació de queixes i
incidències d’una forma breu. En relació a les aplicacions proposades i en l’accés a
la informació per part dels ens locals i de la Diputació, es considera una proposta
insuficient en contingut, desenvolupament i mecanismes d’implementació. Així
mateix, s’esmenta la coordinació amb altres agents externs però la metodologia o
recursos per fer-la viable no està desenvolupada.
Podem resumir que a nivell global, l’oferta presentada té greus mancances en
l’articulació de mecanismes per portar a terme les accions descrites. També té
limitacions a nivell metodològic per lligar d’una forma integral tot el model de
prestació del Servei Local de Teleassistència amb el model MAICP presentat.
Puntuació: 9 punts
Criteri 2.- Mecanismes de coordinació i d’atenció a emergències en el territori .
.......................................................................................................... fins a 10 punts
Proposta de:
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U
La proposta inclou millores relatives als mecanismes de coordinació amb els serveis
socials municipals relacionats amb l’organització dels equips de treball destinats a
intervenir al territori i amb els sistemes d’informació per a la coordinació amb els
ens locals d’una forma integral i amb coherència amb el model territorial del Servei
Local de Teleassistència.
En primer lloc, pel que fa als mecanismes de coordinació amb els serveis socials
municipals relacionats amb l’organització dels equips de treball destinats a
intervenir en el territori, s’inclouen els circuits d’integració dels professionals
implicats en la mobilització de les Unitats Mòbils des del moment d’entrada de
l’emergència en el servei. Així mateix, es descriuen les funcions específiques
d’atenció a emergències de les noves figures professionals de resposta ràpida
descrites en el criteri anterior (Coordinació d’Acció Ràpida i Tècnic/a d’Intervenció
Ràpida) i la seva coordinació permanent amb la resta de l’equip del Servei Local de
Teleassistència i els ens locals a través de reunions i d’un conjunt de sistemes
d’informació àmpliament desenvolupat. En aquest sentit, la proposta complementa
les prestacions del Servei Local de Teleassistència amb nou mecanismes
d’intervenció al territori que són coherents amb el model RET presentat per realitzar
una intervenció personalitzada.
En relació als sistemes d’informació per a la coordinació amb els ens locals, es
realitza una proposta de mecanismes d’interacció mitjançant la plataforma web de
gestió municipal que relacionen el conjunt d’indicadors de seguiment relacionats
amb la intervenció de les Unitats Mòbils i els circuits de comunicació sobre l’atenció
a emergències en el territori i la forma en què aquests són comunicats als ens
locals i a la Diputació de Barcelona.
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En aquest sentit, es valora l’alt grau de desenvolupament del pla de resposta del
servei davant catàstrofes i situacions excepcionals, que abasteix el
desenvolupament d’un protocol específic de coordinació amb el territori i la
metodologia emprada per poder-lo executar amb els recursos tècnics, tecnològics i
humans que es posaran a disposició.
En segon lloc, pel que fa al pla operatiu per atendre emergències en el territori, es
valora la metodologia de treball en l’àmbit de la intervenció domiciliària amb
procediments, circuits i protocols com una oferta integral, innovadora i suficientment
justificada en garanties d’execució. Aquesta proposta representa una millora pel
que fa a la tipologia i organització funcional de les Unitats Mòbils ja que es
desenvolupa un model d’atenció a dos nivells integrats i relacionats amb el model
RET presentat i que encaixa amb el model de prestació del Servei Local de
Teleassistència. D’una banda, un nivell de primera resposta per atendre
emergències i contingències i d’altre banda, un nivell de segona resposta per
realitzar activitats programades i donar suport a les contingències. Les
intervencions proposades milloren el temps de resposta exigits en el Plec de
prescripcions tècniques d’una forma àmplia a més de garantir la coordinació entre
els agents que intervenen. També es valora la proposta relativa a la tipologia
d’intervencions que inclou una anàlisi territorial que justifica les tipologies d’Unitats
Mòbils en funció del tipus de resposta a donar així com la relació d’intervencions
que amplien i milloren els requisits mínims descrits a la clàusula 5.1.4.3.b) del Plec
de prescripcions tècniques.
Cal ressaltar com a millora la descripció que es fa dels circuits d’integració i
actuació dels recursos humans específics per a cada nivell de resposta. Així mateix,
es valora l’ampliació d’hores de treball efectiu a través d’una anàlisi justificada
segons l’impacte territorial, els torns de treball i la presencialitat necessària.
En relació als mitjans tècnics i tecnològics, es valora com a millora l’ampliació de
funcionalitats de la plataforma web a disposició dels ens locals respecte a l’atenció
a emergències i la descripció detallada dels recursos materials i tecnològics com
per exemple l’emissor de trucades massives i notificacions (missatges pre-gravats)
que integra la persona usuària en un sistema d’avisos integral amb la resta d’agents
que formen part del Servei Local de Teleassistència. També es valora com a millora
la integració en l’atenció a les emergències del Centre de gestió proposat com a
complementari del Centre d’atenció com a agent de garantia d’assignació de
recursos d’una forma eficient i eficaç en aquest àmbit.
Per últim, es valora positivament la proposta geogràfica d’ubicació de les bases
territorials amb horaris, cobertures i activitat setmanal basat en un estudi de
necessitats. També cal destacar l’oferta relativa a la custòdia i mobilització de claus
amb l’aportació d’un sistema de criteris per als municipis que no tinguin custòdia
que permet avaluar la idoneïtat d’aquesta prestació en funció de la tipologia d’usuari
i del risc identificat al model RET proposat i el reforç de la custòdia pròpia en el
servei amb la incorporació de cinc punts fixos en les bases territorials operatives 24
hores, les quals a més disposaran de punts de desfibril·ladors externs
semiautomàtics, en mostra d’aposta per donar suport a les polítiques socials
comunitàries i preventives del territori.
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En termes generals, resulta una oferta de mecanismes de coordinació i d’atenció a
emergències en el territori justificada metodològicament i integral pel que fa a la
metodologia emprada per posar-la en marxa així com en l’assignació de recursos i
en coherència amb el model RET d’atenció centrat en la persona proposat que
encaixa plenament amb el Servei Local de Teleassistència.
Puntuació: 10 punts
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.
Pel que fa a la proposta relativa als mecanismes de coordinació amb els serveis
socials municipals relacionats amb l’organització dels equips de treball destinats a
intervenir en el territori i amb els sistemes d’informació per a la coordinació amb els
ens locals, és una oferta que no està completament integrada al ‘Model Atenzia’
presentat, tot i que es poden destacar algunes millores, resulta insuficient en relació
a les propostes d’implementació i presenta mancances de coherència amb el seu
propi model.
En aquest sentit, respecte l’organització dels equips de treball, s’indiquen els
professionals dedicats a la intervenció de les Unitats Mòbils, però no queda clara la
dedicació de la figura del Gestor de cas i la seva relació amb la gestió
d’emergències i la comunicació de les mateixes així com de les funcions que
desenvolupa. En particular aquelles funcions relacionades amb la coordinació amb
la figura del/de la Coordinador/a de zona, amb els serveis socials municipals, amb
la resta de l’equip que intervé en aquest àmbit i amb d’altres recursos que no estan
actualment integrats amb el Servei Local de Teleassistència, com són els Centres
d’Atenció Primària.
Es proposa l’ampliació d’hores de treball efectiu sobre el mínim descrit al Plec de
Prescripcions Tècniques però manca una anàlisi justificada segons l’impacte
territorial, els torns de treball i la presencialitat necessària. Tampoc es proposa un
procediment de coordinació permanent amb la resta de l’equip del servei per
realitzar una comunicació i assignació idònia de recursos amb garanties
d’implementació amb seguretat. També es planteja una relació i coordinació amb
recursos de competència local o d’altres de l’àmbit d’atenció a les emergències,
però que està insuficientment desenvolupada pel que fa a aspectes metodològics
per dur-la a terme. Per això aquestes propostes mereixen una valoració mínima.
Pel que fa als sistemes d’informació per a la coordinació amb els ens locals es
proposa que aquesta es realitzi a través de la plataforma web de gestió municipal
que millora la interacció amb l’ampliació de la informació traspassada als ens locals
sobre la intervenció de les Unitats Mòbils i la possibilitat d’accedir en temps real a
aquesta i a les dades relatives a la gestió d’emergències. Tot i així, no s’aporten
millores rellevants pel que fa a la tipologia d’indicadors a seguir respecte a aquest
àmbit, traient les dades bàsiques d’activitat d’emergències.
Pel que fa al pla operatiu per atendre emergències al territori per part de les Unitats
Mòbils, aquest presenta propostes que milloren els requisits mínims descrits a la
clàusula 5.1.4.3.b) del Plec de prescripcions tècniques, tot i no ser una oferta
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integral i adaptada al ‘Model Atenzia’ que es presenta, com es descriu a
continuació.
En primer lloc, en relació a la metodologia, l’oferta proposa una ubicació geogràfica
de les bases territorials d’Unitats Mòbils i la cobertura que aquestes faran a escala
territorial. Tot i ampliar el nombre d’Unitats Mòbils mínimes exigides al Plec de
prescripcions tècniques i distribuir el nombre de professionals i vehicles per
cadascuna de les bases territorials, manquen detalls pel que fa a una proposta
sobre la cobertura horària que realitzaran els professionals o dels torns de treball
dels equips professionals destinats a intervenir en emergències. A més, resulta
confusa la descripció relativa a la proposta de custòdia de claus que s’ubica als 13
Centres d’Intervenció i Coordinació proposats en el criteri anterior (que són les
bases territorials proposades per a les Unitats Mòbils) i també a les Unitats Mòbils,
no quedant clar el circuit de custòdia i mobilització. En aquest sentit, el procediment
de mobilització i custòdia presentat ha de comportar la proposta d’una justificació a
través de criteris d’assignació, per exemple, o de garanties de mobilització a través
de circuits de comunicació detallats per suportar un volum d’intervencions com les
del Servei Local de Teleassistència, especialment si la custòdia es realitza a les
Unitats Mòbils o si les bases territorials depenen de tercers.
En segon lloc, pel que fa als circuits, procediments i protocols s’esmenta la voluntat
d’establir protocols de coordinació amb altres recursos de la comunitat (bombers,
policia i salut) però no estan suficientment desenvolupats. Així mateix, en relació als
ens locals, es proposa l’ús de la plataforma web com mecanisme de gestió diària a
més de reunions trimestrals com la proposta de procediments per a la coordinació
amb els ens locals, a més d’actuar a través del/de la Gestor/a de cas, figura que
actua com a observadora social de situacions de necessitats dels usuaris, tot i no
estar integrades les seves funcions amb la resta de l’equip de treball tal i com s’ha
explicat anteriorment. L’oferta de circuits, procediments i protocols es considera
insuficient per garantir en termes d’eficàcia la coordinació davant emergències com
per ser valorada en profunditat. Tampoc es valora la proposta d’actuar en àmbits
més enllà de la coordinació directa amb serveis socials, per exemple amb metges
de capçalera, Centres de salut o Centres de dia, ja que és una tasca que correspon
als serveis socials municipals i queda fora de l’àmbit del Servei Local de
Teleassistència.
Finalment, pel que fa als mitjans tècnics i tecnològics, l’oferta proposa la interacció
a través de la plataforma web encara que s’observa que no es garanteix de forma
clara el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, ja que no es
diferencien els accessos que han de tenir els ens locals i la Diputació de Barcelona
pel que fa a la informació personal i no hi ha circuits suficientment desenvolupats de
seguiment i coordinació per part dels ens locals i la Diputació de Barcelona. Pel que
fa a la proposta d’informes de seguiment adreçats a la Diputació de Barcelona, no
milloren els requisits mínims descrits als Plecs, així com tampoc es veuen reflectits
els mecanismes de seguiment i control adaptats al ‘Model Atenzia’ presentat.
També s’ha d’assenyalar que s’esmenta una aplicació de gestió de flotes de
vehicles de les Unitats Mòbils però no es desenvolupa com per ser valorada, ja que
descriu les funcionalitats però no els circuits d’integració en la plataforma del servei
de forma suficient.
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En termes generals, l’oferta descriu un model del qual es poden extreure millores
puntuals però que no descriuen un model integral d’atenció a les emergències
adaptat al ‘Model Atenzia’ presentat, que no està suficientment desenvolupat i que
genera confusió pel que fa a la interpretació de vàries de les propostes
presentades.
Puntuació: 3 punts
UTE QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU-EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A.
Pel que fa a la proposta relativa als mecanismes de coordinació amb els serveis
socials municipals relacionats amb l’organització dels equips de treball destinats a
intervenir al territori i amb els sistemes d’informació per a la coordinació amb els
ens locals, és una oferta que no està completament integrada al model d’atenció
presentat, tot i que identifica algunes millores, resulta insuficient desenvolupada ja
que es proposen elements amb poca claredat en relació a la coherència
d’implementació. En termes generals, la proposta es descriptiva i amb mancances
de propostes relacionades amb la metodologia, els procediments o els circuits per
dur-la a terme.
En relació als mecanismes de coordinació amb els serveis socials municipals
relacionats amb l’organització dels equips de treball aquests es limiten a descriure
els equips de treball, que estan quantificats en nombre de professionals i materials
assignats per a cada base territorial d’una forma quantitativa però es troben
mancances a l’hora de definir procediments, circuits i protocols d’integració al model
centrat en la persona proposat i al Servei Local de Teleassistència, com es veurà
més endavant a les propostes presentades sobre el pla operatiu.
Pel que fa als sistemes d’informació per a la coordinació amb els ens locals es
realitza a través de la interacció mitjançant la plataforma web de gestió municipal
proposada amb l’ampliació de la informació traspassada als ens locals sobre la
intervenció de les Unitats Mòbils i la possibilitat d’accedir en temps real a aquesta,
la qual cosa es valora positivament així com la incorporació de noves variables als
informes de seguiment adreçats a la Diputació de Barcelona i als ens locals en
relació a l’atenció a emergències.
De forma específica, cal esmentar que a la proposta de seguiment i coordinació
davant les emergències amb els ens locals es proposa realitzar la gestió a través
d’un ‘Informe d’emergències’ que s’envia a cadascun dels ens locals. Aquesta
metodologia es valora excessivament qualitativa, resultant complicada la seva
explotació així com també poc eficient i necessari l’enviament diari de cadascun
dels informes per la pròpia capacitat de gestió dels ens locals i atès el volum
d’emergències que genera un servei d’aquestes característiques. És per tant que el
desenvolupament de mecanismes de coordinació que incloguin una descripció de
circuits i integració per garantir una coordinació eficaç i eficient amb els ens locals i
la Diputació de Barcelona es valoren com insuficients.
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En relació a la metodologia cal esmentar la proposta geogràfica de la ubicació de
les bases territorials d’Unitats Mòbils amb la cobertura horària que realitzaran a més
de la millora pel que fa a l’ampliació d’hores de treball efectiu que supera els
requisits mínims descrits al Plec de Prescripcions Tècniques. Malgrat tot, no
apareixen els torns de treball dels equips professionals destinats a intervenir en
emergències i resulta confosa la comprensió del dimensionament en l’atenció ja que
no es coneix l’oferta de presencialitat i guàrdies localitzades amb detall com per ser
valorada. La proposta no contempla una anàlisi territorial suficient per justificar el
pla operatiu i la metodologia de treball.
Es valoren la inclusió de protocols específics assignats a les Unitats Mòbils com la
detecció de maltractaments, suport al dol, reforç al bon ús del servei o aquells
relacionats amb situacions de riscos meteorològics o d’emergència local, encara
que no estan suficientment desenvolupats. Es considera positiva la voluntat
d’atendre situacions de detecció de pobresa energètica, però no així les propostes
basades en ajuts econòmics als usuaris. Es troba a faltar la integració del model
MAICP en l’oferta relativa a atenció a emergències.
La proposta presenta un pla operatiu al territori a través de l’ampliació mínima
d’Unitats Mòbils exigida als plecs en nombre de bases territorials i vehicles, tot i que
no apareix una metodologia de treball en l’àmbit de la intervenció domiciliària amb
procediments, circuits i protocols de mobilització que sigui sòlida i integrada al
model MAICP proposat. La proposta de gestió de les emergències amb aquest
recurs resulta rígida en cobertures i poc desenvolupada pel que fa a coordinació
amb altres recursos.
La proposta inclou quatre Oficines de coordinació al territori amb l’objectiu d’apropar
el servei al territori tot i que com s’ha descrit al criteri anterior, es detecten
mancances de desenvolupament de mecanismes de funcionament per poder
valorar la proposta en profunditat.
Quant a la mobilització de claus, la proposta no afegeix cap millora respecte als
requisits mínims exigits pel Plecs, i resulta incoherent amb la proposta que es
realitza sobre l’existència d’una sala de custòdia de claus al Centre d’atenció
principal ubicat a Barcelona descrit als recursos materials del criteri 1, que en cas
que considerar-se, no és una proposta viable per motius geogràfics una mobilització
de claus d’aquestes característiques. Aquesta confusió no permet valorar aquest
àmbit.
Pel que fa als mitjans tècnics i tecnològics que es posaran a disposició dels
professionals, aquests estan relacionats en detall, així com els recursos materials
que disposaran les Unitats Mòbils dels quals no es valoren aquells relacionats
estrictament amb l’àmbit de la intervenció sanitària, en no ser una competència dels
ens locals ni del Servei Local de Teleassistència que tenen la funció de donar
suport a l’atenció a emergències sanitàries però no la competència per intervenir en
aquest àmbit.
Es valoren com a instruments proposats, la comunicació a través de sistemes de
trucades massives sobre alertes concretes a usuaris i famílies o una aportació
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d’una solució app, tot i que no es pot valorar de forma àmplia en no estar
desenvolupades suficientment.
En relació al seguiment i coordinació amb els ens locals, la proposta incorpora un
recurs anomenat Servei d'Informació i Orientació (SIO) que té la finalitat assessorar
a persones usuàries i cuidadors i l’objectiu de coordinar-se amb els serveis socials
municipals. En tot cas, aquesta proposta està insuficientment descrita pel que fa a
recursos que aglutina com també per la metodologia de coordinació amb el territori
d’una forma eficaç i eficient que requeriria d’un conjunt de protocols i circuits
d’actuació ben argumentats.
Puntuació: 4 punts
Criteri 3.- Recursos de teleassistència de participació de les famílies i/o entorn
i la persona usuària en el servei........................................................................fins
a 5 punts
Proposta de:
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U
L’oferta proposa solucions i programes de participació de les famílies i/o l’entorn i
de les persones usuàries en el servei d’una forma integral, adaptada al model de
prestació del Servei Local de Teleassistència recollit al Plec de Prescripcions
Tècniques amb solucions adequades al perfil d’usuari, família i comunitat i
articulades amb coherència i precisió.
D’una banda, es valora la proposta que presenta un Portal de la Persona Usuària i
Família anomenat Boto.net. Aquest portal té la finalitat d’integrar a la família i a
l’usuari durant la seva permanència en el servei de la persona i fer-los partícips.
Aquesta solució es concreta en un recurs en format web i d’altre a través d’una
solució app, que permeten informar en temps real de les alertes de la persona
usuària les quals estan tipificades per àmbits, com també del seu seguiment en
formats múltiples de missatgeria. La proposta inclou una descripció detallada de les
solucions, les funcions a les quals s’adrecen, els mapes del portal (web i app) amb
circuits i descripció de la metodologia (accessos, sistema d’avisos automàtics,
alertes, SMS i bústia). A més, es detallen els recursos humans, materials i
tecnològics necessaris per posar-les en marxa i fer-ne el seguiment oportú. També,
es valoren les eines d’avaluació proposades de l’adequació d’aquestes noves eines
amb l’aportació d’instruments com ara, una enquesta de satisfacció per la persona
usuària i família/cuidador, adequació del pla d’atenció individual del model RET i un
conjunt de microenquestes temàtiques a les persones usuàries. Aquests
instruments estan descrits detalladament amb una proposta d’indicadors per a
cadascun d’ells.
D’altra banda, el model proposat descriu activitats participatives comunitàries en
coordinació amb els ens locals i d’altres agents del territori. La finalitat d’aquestes
accions és de tipus preventiu, d’innovació, d’assessorament i té la finalitat de
compartir coneixement, informació, prevenció sobre l’experiència en el servei en
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coordinació amb els ens locals i amb els agents d’atenció a emergències de la
comunitat, com salut, consum o seguretat. Aquestes activitats comunitàries estan
descrites i articulades en detall, quantificades i tipificades segons els diferents
àmbits temàtics, adequades en nombre i perfil de persones i famílies del servei, així
com justificades en relació a l’impacte que tindran sobre la totalitat de població del
servei. Es valora com a millora la incorporació d’una figura professional nova per
aquesta finalitat, el/la Coordinador/a de participació i acció comunitària i el seu
dimensionament en nombre de persones, així com dels mecanismes de coordinació
d’aquesta figura a través de circuits amb els ens locals i la resta de l’equip
professional del Servei Local de Teleassistència. També es valora la posada a
disposició dels ens locals i de les persones usuàries i famílies d’un espai anomenat
Centre de demostració i experimentació de Teleassistència (CeDeTel), amb la
finalitat d’oferir informació o compartir experiències, àmpliament detallat tant pel que
fa a dotació material com la metodologia per a la posada en marxa i funcionament
del mateix. Altra millora en l’àmbit de participació dels ens locals i la ciutadania, és
el recurs anomenat Botomòbil, consistent en un vehicle tipus unitat mòbil
especialitzada que es posa a disposició dels municipis de la província i la Diputació
per oferir informació i assessorament en aspectes relacionats amb el Servei Local
de Teleassistència que està àmpliament descrit en funcions i mecanismes de
funcionament
Per tant, la metodologia o circuits per integrar aquestes solucions i/o programes al
funcionament de la plataforma així com dels recursos humans necessaris per
gestionar-los estan descrits de forma detallada, justificats, integrats, són coherents
amb el model RET proposat i encaixen amb el model de prestació del Servei Local
de Teleassistència recollit al Plec de Prescripcions Tècniques.
Puntuació: 4,5 punts
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.
Pel que fa a l’aportació de solucions o programes que proposin mecanismes de
participació de les famílies i/o de l’entorn, l’oferta proposa el Portal per Famílies
amb la finalitat d’oferir un espai d’accés a la informació de la persona usuària i un
formulari per contactar amb l’equip de coordinació, protocol de queixes i
suggeriments. Tot i que és una plataforma web per a les famílies aquesta és tan
sols informativa i únicament permet la comunicació bidireccional amb un formulari
de contacte. Aquest instrument és insuficient per universalitzar-ho entre les famílies
dels usuaris del servei per les pròpies limitacions a les tecnologies per part d’aquet
col·lectiu. Es troben a faltar altres solucions o programes més viables a través
d’altres solucions més universals com app o sms, per exemple.
No es valora la presentació d’un pla integral de suport al cuidador i les famílies, amb
la finalitat de detectar la sobrecarrega del cuidador atès que la figura del cuidador
no és un beneficiari directe del Servei Local de Teleassistència. A més, es detecta
que la tipologia de suports oferts entra en conflicte amb altres programes de
competència local, com per exemple la proposta dels grups d’ajuda mútua o els
serveis d’atenció domiciliària.
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No es valora la proposta d’una Taula del Major per intercanviar experiències sobre
l’impacte del servei i per intercanviar coneixements sobre programes comunitaris
atesa la manca de concreció sobre la metodologia i la descripció del pla operatiu
per dur-la a terme.
Cal remarcar que les solucions proposades no es consideren adients per a la
població atesa, entorn i famílies d’una forma universal dins del Servei Local de
Teleassistència
Puntuació: 1 punt
UTE QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU-EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A.
Pel que fa a l’aportació de solucions o programes que proposin mecanismes de
participació de les famílies i/o de l’entorn, l’oferta es concreta especialment en
accions de suport emocional al cuidador a partir d’un programa d’intervenció
psicològica a través de videoconferències, tallers i materials. La finalitat
d’enfocament terapèutic així com el destinatari d’aquests programes, el cuidador, no
és ni l’objectiu com tampoc el beneficiari directe del Servei Local de
Teleassistència, un servei on un volum important de persones tenen autonomia i
viuen soles. Es troben a faltar solucions que siguin adreçades a la família que no
viu amb la persona usuària. Els programes d’estimulació cognitiva per a afectats
d’accidents cerebrovasculars o aquells relacionats amb pacients crònics per a
gestió de fàrmacs no són subjecte de valoració en no ser competència local o no
ser usuaris destinataris del Servei Local de Teleassistència.
Tampoc es consideren viables la major part de les sessions proposades al
programa de participació d’usuaris en l’entorn, ja que són activitats de lleure i
culturals difícils d’implementar i que no són objecte del Servei Local de
Teleassistència, que en tot cas, pot promoure però no es considera adient realitzar
en el marc del servei.
Pel que fa a la metodologia o circuit per integrar-los al funcionament de la
plataforma i el servei, tan sols s’esmenta una relació d’aplicacions i eines com el
portal del cuidador o una app, a més de campanyes, trucades sessions grupals,
però no es desenvolupen de forma suficient per ser valorades en profunditat. Tot i
no descriure la metodologia d’integració d’una forma completa, en tots els
programes s’identifiquen els recursos humans necessaris per gestionar-los així com
els indicadors d’avaluació de resultats dels mateixos.
Puntuació: 1 punt
Resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor:
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CRITERI 2
Mecanismes de
coordinació i
Model de servei
d’atenció a
d’atenció centrat emergències en el
en la persona
territori
CRITERI 1

EMPRESA

TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.L.U.
SERVICIOS E
TELEASISTENCIA S.A.
UTE QUAVITAE
SERVICIOS
ASISTENCIALES SAUEULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS,
S.A.

CRITERI 3 Recursos
de teleassistència de
participació de les
famílies i/o entorn i la
persona usuària en el
servei

PUNTUACIÓ
TOTAL

24,5

10

4,5

39

11

3

1

15

9

4

1

14

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb més d’un criteri de valoració relatiu a la
contractació de la “Prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants”, no passen a la fase 2 la
proposta de l’empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. ni la proposta de la
UTE QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU-EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A. per no haver superat la fase 1 del procediment
d’adjudicació al no haver obtingut una puntuació mínima de 20 punts en aquesta
fase de valoració de criteris, tal com s’especifica en la clàusula 1.11) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars d’aquest expedient de contractació. (...)”
5. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en la mateixa sessió de data 14
de setembre de 2016, va proposar l’exclusió de l’empresa SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA, SA i de la proposta d’UTE: QUAVITAE SERVICIOS
ASISTENCIALES SAU i EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA, per no
haver superat la fase 1 del procediment d’adjudicació al no haver obtingut una
puntuació mínima de 20 punts tot d’acord a la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) que regeixen la contractació.
6. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en aquesta mateixa sessió, va
procedir a l’obertura del sobre núm. 3, corresponent a l’oferta econòmica relativa al
criteri avaluable de forma automàtica de l’única empresa que va passar a la fase 2
del procediment d’adjudicació, seguidament, va calcular la puntuació obtinguda per
aquesta empresa en aquest criteri, el qual transcrivim a continuació, i el resum de la
puntuació obtinguda en tots els criteris d’adjudicació aprovats en la clàusula 1.11)
del PCAP.
- L’oferta econòmica presentada per l’empresa
SOCIOSANITARIOS, SLU va ser la següent:
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Serveis
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus A
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus B
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus C

Preu unitari ofert
( IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

13.50€

4%

0.54€

14.04€

2€

4%

0.08€

2.08€

1€

4%

0.04€

1.04€

- El criteri d’adjudicació avaluable de forma automàtica aprovat a la clàusula 1.11) del
PCAP és el següent:
“ Criteri 4: Preu de licitació: ............................................................................... fins a 60 punts
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
• Oferta del licitador:
- Es multiplicarà el preu ofert pel licitador per cada un dels serveis de teleassistència, IVA exclòs
(A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació (B) i, posteriorment, es farà el
sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es considerarà l’oferta del licitador
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
• Preu de licitació:
- Es multiplicarà el preu màxim de licitació per cada un dels serveis de teleassistència, IVA exclòs
(A), pels factors de ponderació que es detallen a continuació i, posteriorment, es farà el sumatori de
tots els imports (C). El resultat de la suma (D) es considerarà el preu de licitació .
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
* Factors de ponderació:
a) Prestació mensual del servei a un usuari tipus A: 0,85
b) Prestació mensual del servei a un usuari tipus B: 0,12
c) Prestació mensual del servei a un usuari tipus C: 0,03

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 151.3 del TRLCSP.”
- Els càlculs per obtenir la puntuació en aquest criteri han estat els següents:
Oferta del licitador:
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SERVEIS
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C
TOTAL

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Factors de
ponderació

OFERTA DEL
LICITADOR

13,5 €

0,85

11,475 €

2€

0,12

0,240 €

1€

0,03

0,030 €
11,745 €

Preu de licitació:
SERVEIS
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C
TOTAL

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Factors de
ponderació

PREU DE
LICITACIÓ

20,19 €

0,85

17,162 €

10,10 €

0,12

1,212 €

4,04 €

0,03

0,121 €
18,495 €

La puntuació obtinguda per TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU tenint en
compte aquest criteri va ser de 60 punts.
- El resum de la puntuació obtinguda per aquesta empresa en tots els criteris
d’adjudicació aprovats en la clàusula 1.11) del PCAP va ser el següent:
Puntuació
Criteris Judici de Valor (40%)

Puntuació
Criteris Automàtics (60%)

TOTAL PUNTUACIÓ
Criteris d’adjudicació

39

60

99

7. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en aquesta mateixa sessió de
data 14 de setembre de 2016, va proposar l’adjudicació relativa a la prestació del
Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona
menors de 300.000 habitants a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU, d’acord amb la seva oferta, pels preus unitaris següents:
Serveis
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus A
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus B
Prestació mensual del servei
a un usuari tipus C

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

13.50 €

4%

0.54 €

14.04 €

2€

4%

0.08 €

2.08 €

1€

4%

0.04 €

1.04 €
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8. A causa del fort increment de la demanda municipal de serveis de teleassistència
durant aquest any 2016, es preveu finalitzar l’any amb 71.000 serveis instal·lats,
1.000 més dels previstos a l’inici d’aquest expedient de contractació. D’altra banda,
la clàusula 1.3) del PCAP d’aquest contracte estableix que la despesa per part de la
Diputació de Barcelona i els ens locals es determinarà en funció de les necessitats
que es produeixin durant la vigència del contracte. És per això que el pressupost
màxim, formulat en termes de preus unitaris, per al període 2017-2018 s’ha calculat
a partir d’aquests 71.000 serveis que es preveu que estaran actius en el Programa
a data 1 de gener de 2017. Tenint en compte el ritme previst de creixement de
7.500 serveis anuals, s’estima que els serveis instal·lats a 31 de desembre de 2017
serà de 78.500 i a finals de 2018 de 86.000.
9. Cal procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries aprovades
inicialment en la present contractació, corresponents a la Diputació de Barcelona
(pel 47% de la facturació de la totalitat dels serveis), per adequar-les a l’import de
l’oferta econòmica de l’empresa proposada com adjudicatària, segons les previsions
de prestacions de serveis recollides en el paràgraf anterior i les contingudes a la
clàusula 1.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), per un
import de 10.872.796,56 € (IVA inclòs), de conformitat amb el desglossament
següent:
Exercici
2017
2018

Import
5.178.055,26 €
5.694.741,30 €

Orgànic
60103
60103

Programa
231
231

Econòmic
227
227

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos esmentats.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 12.260.813,16
€ (IVA inclòs), anirà a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona
participants en el Servei Local de Teleassistència (pel 53% dels serveis del seu
àmbit territorial), que hagin consignat en els seus pressupostos el crèdit suficient
per fer front a les despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit
territorial, de conformitat amb les clàusules 1.4 i 2.4 del PCAP.
Fonaments jurídics
1. L’article 110.2 del TRLCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats,
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, la disposició
de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de
sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
2. 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, amb efectes 1 de gener de 2017.
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3. 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’empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, SA i de la
proposta d’UTE: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU i EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SA, per no haver superat la fase 1 del procediment d’adjudicació
al no haver obtingut una puntuació mínima de 20 punts tot d’acord a la clàusula 1.11)
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeixen la contractació,
d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de data
14 de setembre de 2016.
Segon. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència reunida en sessió de data 14 de setembre de 2016, la
contractació harmonitzada relativa a la prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU (B80925977), d’acord amb la seva oferta, pels preus unitaris següents:
Serveis

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

Prestació mensual del servei
a un usuari tipus A

13.50 €

4%

0.54 €

14.04 €

2€

4%

0.08 €

2.08 €

1€

4%

0.04 €

1.04 €

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

Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 10.872.796,56 € (IVA inclòs), derivada
d’aquesta contractació corresponent a la Diputació de Barcelona (pel 47% de la
facturació de la totalitat dels serveis), d’acord amb el següent desglossament i
REAJUSTAR comptablement
les
imputacions
pressupostàries aprovades
anteriorment, per adequar-les a l’import de l’oferta econòmica de l’empresa proposada
com adjudicatària, d’acord amb les previsions contingudes a la clàusula 1.4 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP):
Exercici
2017
2018

Import
5.178.055,26 €
5.694.741,30 €

Orgànic
60103
60103
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amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos esmentats.
La resta de despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 12.260.813,16 €
(IVA inclòs), anirà a càrrec dels ens locals de la província de Barcelona participants en
el Servei Local de Teleassistència (pel 53% dels serveis del seu àmbit territorial), que
hagin consignat en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les
despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial, de
conformitat amb les clàusules 1.4 i 2.4 del PCAP.
Quart. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el benentès 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.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu. Un contracte molt important i, per tant,
amb una atenció específica a les persones grans. De moment, pensem que
l’avaluació, per tant, el que és el poder donar compte del servei és també important i
entenc que a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones així es va
produint. Però, realment, el resultat del servei és molt positiu per a tots els
ajuntaments. Passem al punt següent.
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar les
al·legacions i penalitzar per determinats incompliments detectats en el contracte
relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10
lots, adjudicat per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 23 de
setembre de 2015, a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA,
adjudicatària dels lots 3 (Vigilància, protecció i control del Centre d’Estudis i
Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici
Londres).- 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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de
setembre de 2016 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
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Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA (NIF XXX) pel que fa als lots següents:
•

Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals (CERC):
- Vigilàncies periòdiques: 93.240,00 €, IVA exclòs, més 19.580,40 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 112.820,40 €, IVA inclòs.
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.

•

Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres:
- Vigilàncies periòdiques: 94.850,00 €, IVA exclòs, més 19.918,50 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 114.768,50 €, IVA inclòs.
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.

2. El contracte es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb efectes d’1 de
novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. Des de l’entrada en vigor d’aquest contracte i fins al 30 d’abril d’enguany, l’empresa
va realitzar uns incompliments en la prestació del servei que van ser objecte d’un
informe emès pel cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a responsable del
contracte, en data 14 de juliol de 2016, que transcrivim íntegrament a continuació,
en el qual sol·licitava la incoació d’un expedient de penalització pels incompliments
esmentats, proposant una penalitat per import de 3.770 €.
“I ANTECEDENTS
En data 26 d’octubre de 2015 es va formalitzar a favor de l’empresa Ombuds
Compañía de Seguridad, SA, amb NIF número XXX el contracte relatiu al Servei de
vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (LOT 3 i 5),
amb efectes de l’1 de novembre de 2015 fins al 31 d’octubre de 2017 pels lots
següents:
•

Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals (CERC): Per un import següent:
- Vigilàncies periòdiques: 93.240,00 €, IVA exclòs, més 19.580,40 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 112.820,40 €, IVA inclòs.
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.

•

Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres: Per un import
següent:
- Vigilàncies periòdiques: 94.850,00 €, IVA exclòs, més 19.918,50 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 114.768,50 €, IVA inclòs.
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- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.
En data 28 d’octubre de 2015, es va realitzar una reunió de coordinació prèvia a
l’inici del contracte, on el Gabinet de Prevenció i Seguretat (en endavant, GPS) va
explicar detalladament, entre d’altres qüestions, el sistema de seguiment del
contracte i els compliments contractuals obligatoris a tots els representants de les
empreses contractistes de l’expedient 2015/1599. L’acta d’aquesta reunió consta a
l’expedient citat.
El GPS, a efectes de coordinació d’activitats empresarials, serveis, administració i
facturació, va demanar a tots els assistents que confirmessin les dades de contacte
del personal de l’empresa que havien fet constar en el sobre núm. 1 de la
documentació presentada en la licitació. Totes les empreses van facilitar les dades
de contacte dels representants dels diferents àmbits a efectes de comunicació entre
aquestes i el GPS, en concret els telèfons i les adreces de correu electrònic.
Tal i com s’estableix en les clàusules 4.d) i 5.h) del Plec de prescripcions tècniques
particulars, en data 6 d’abril de 2016 es va celebrar la reunió trimestral entre el cap
de la Unitat d’Operatives de Seguretat del GPS i el representant de l’empresa
Ombuds Compañia de Seguridad, SA. El GPS va informar de nou a Ombuds
Compañia de Seguridad, SA de les obligacions contractuals que ha de complir així
com dels incompliments que han anat realitzant al llarg dels primers 5 mesos des
de l’inici del contracte.
El representant que va assistir a la reunió del 6 d’abril de 2016 és el que l’empresa
va designar en funció del que estableix la clàusula 4 del Plec de prescripcions
tècniques particulars, en concret, quan regula l’establiment per part de la direcció de
l’empresa contractista, dels mitjans necessaris per tal d’assegurar el seu compromís
i responsabilitzar al seu personal amb el sistema de millora contínua de la qualitat
que el GPS té establert, amb els compromisos següents:
“(...)
d) Designar a un responsable de l’empresa que assisteixi a la reunió trimestral de
seguiment amb el responsable del contracte del GPS amb la facultat de prendre les
decisions relacionades amb el servei i la seva gestió immediata.
(...)”
Un dels temes que es va tractar amb el responsable va ser la falta de resposta per
part de l’empresa de tots els correus electrònics i trucades que van realitzar no
només el referent de seguretat sinó també el cap de la Unitat d’Operatives de
Seguretat. És per això que l’empresa va facilitar dues persones més de contacte, en
concret, el nom i cognom i el correu electrònic. L’acta de la reunió celebrada i temes
tractats consta a l’expedient.
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II INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS
a)

Torns superiors a 8 hores de treball continuat Lot 3 .

La clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques regula l’organització dels torns
de treball en diversos edificis establint torns de treball que no excedeixin de 8 hores
de treball continuat.
En aquest mateix sentit, la clàusula 1.34 del Plec de clàusules administratives
particulars regula les obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades
personals i mediambientals del contractista. En concret diu “El contractista restarà
obligat al compliments de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’igualtat efectiva entre dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals i, en matèria mediambiental.”
Es fa constar que des de l’inici del contracte, en el recinte CERC (lot 3) s’han
produït les següents jornades que sobrepassen les 8 hores:
o Any 2015: Dels dies 2 a 6 de novembre del 2015 es van fer 10 hores
continuades de servei.
o Any 2016: Els dies 12,15, 22 i 29 de gener; els dies 5, 19, 22, 23, 24, 25,26 i
29 de febrer; el dies 7, 8, 9,14, 15, 16, 24 i 29 de març i els dies 1, 8, 15, 22 i
29 d’abril de l’any 2016 es van fer 8,30 h continuades de servei.
En el informe del Referent de Seguretat de data 16 de març de 2016 consta que
des del proppassat a 20 de gener de 2016 s’inicien les comunicacions amb
l’empresa respecte l'incompliment de excedir les 8 hores de servei continuat, per tal
que ho justifiqui. Aquest fet també es reclama per correu electrònic el 22 de febrer
de 2016 i telefònicament. La resposta a la reclamació telefònica va ser que el
coordinador de serveis donaria resposta. Encara no hi ha resposta a tots aquests
requeriments.
b) Incorporació d’un nou vigilant sense informar al GPS i sense formació prèvia
Lots 3 i 5.
El GPS té una sistema d’avaluació del servei i del contractista que està definit en la
clàusula 4.d del plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). Aquest sistema
d’avaluació del personal designat pel servei conté, entre altres criteris, conèixer
l’operativa del servei i utilitzar correctament els mitjans materials (comunicació,
sistemes de seguretat, etc...).
Segons la clàusula 4 del PPTP, l’empresa té l’obligació d’establir els mitjans
necessaris per tal d’assegurar el seu compromís i responsabilitzar al seu personal
amb el sistema de millora contínua de la qualitat que el GPS té establert, tot d’acord
amb els compromisos següents:
a) Comunicar els principis de la política de qualitat al personal destinat en el
servei
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b) Aconseguir la competència necessària per al personal que realitza el servei,
identificant, desenvolupant i mantenint el coneixement i la capacitat del
personal que presta el servei i dels caps d’equip.
El personal designat ha de fer servir, entre altres, una aplicació per a registrar les
dades dels visitants que accedeixen als edificis corporatius (Gestió d’Accessos
Corporatius) i una base de dades (CORTO) per a registrar tot el que està qualificat
com a registre de treball en el quadre següent:
Protocol
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Protocol
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Registre de Treball
Protocol
Registre de Treball
Registre de Treball
Instrucció de Treball
Documentació de suport
Documentació de suport
Documentació de suport
Documentació de suport
Documentació de suport
Documentació de suport

Control i Gestió d’incidències
Incidències dels diferents sistemes de seguretat del recinte o
edifici
Full de servei diari de la vigilància privada
Llistat telèfons per a localització en cas d’incidències
Control Accés
Llistat de claus d’edificis i recintes
Lliurament i recollida de claus
Incidències en l’aparcament vehicles en els espais corporatius
Control entrada i sortida materials
Treballadors externs autoritzats
Control visitants
Control autorització de vehicles
Informació aparcaments
Vigilància Privada
Validació entrada i sortida de servei
Planificació serveis Vigilància Privada
Operatives vigilància privada per a cada edifici o recinte
Descripció detallada i característiques de l’edifici o recinte
corporatiu a custodiar
Normativa interna del centre
Informació dels equips i sistemes de seguretat, protecció i
extinció d’incendis instal·lats en l’edifici o recinte corporatiu
Obertura i tancament dels diferents edificis
Estacionaments en edificis i recintes corporatius
Plans d’Autoprotecció dels respectius edificis i recintes

És per tot això que en la reunió de coordinació de data 28 d’octubre de 2015, prèvia
a l’inici del contracte, el GPS va explicar a les empreses contractistes que les noves
incorporacions de vigilants s’han de comunicar amb antelació a efectes de donarlos d’alta com a usuaris en els sistema informàtic de la Corporació i als efectes que
puguin utilitzar les aplicacions de seguretat recollides a la clàusula 4 del Plec de
prescripcions tècniques particulars així com conèixer l’operativa del serveis i utilitzar
correctament els mitjans materials.
Lot 3.- Per prestar el servei contractat en aquest lot els dies que es relacionen tot
seguit, el contractista ha anat enviant a un vigilant, diferent dels que habitualment
presten el servei, sense informar al GPS i sense la formació prèvia necessària per
prestar el servei:
- Dies: 02/11/15, 10/11/15, 11/11/15, 12/11/15, 13/11/15, 30/11/15, 07/12/15,
21/12/15, 22/12/15, 23/12/15, 24/12/15, 28/12/15, 29/12/15, 30/12/15,
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31/12/15, 08/01/16, 22/02/16, 23/02/16, 24/02/16, 25/02/16, 08/03/16,
09/03/16 i 21/04/16.
Lot 5.- Per prestar el servei contractat en aquest lot els dies que es relacionen tot
seguit, el contractista ha anat enviant a un vigilant, diferent dels que habitualment
presten el servei, sense informar al GPS i sense la formació prèvia necessària per
prestar el servei:
- Dies: 7/12, 28/12, 29/12, 30/12 i 31/12.
c)

No portar a terme el mínim d’inspeccions mensuals Lots 3 i 5

Per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, es van adjudicar,
entre d’altres, lots 3 i 5 a l’empresa Ombuds Compañia de Seguridad, SA, d’acord
amb els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives particulars i l’oferta tècnica presentada per aquesta empresa.
Respecte al criteri “Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del
servei i del sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat”, l’oferta i puntuació
obtinguda per l’empresa va ser la següent:
“
Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos Culturals
(CERC):
•

Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts:
o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del
servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat
establert pel Gabinet de Seguretat.
o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals
del servei i 1 auditoria de qualitat anual).

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres:
•

Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del
sistema de qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts:
o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del
servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat
establert pel Gabinet de Seguretat.
o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals
del servei i 1 auditoria de qualitat anual).”

En data 28 de desembre de 2015 i com a continuació a la reunió que es va portar a
terme abans de l'inici del contracte (28/10/15) es va recordar a l’empresa que tenint
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en compte la seva oferta, estaven obligats a portar a terme les verificacions del
servei següents:
LOT 3. CERC
LOT 5. LONDRES

INSPECCIONS
2 setmanals
2 setmanals

És a dir que al mes han de fer un total de 7 o 8 inspeccions.
Es fa constar que des de l’1 de novembre de 2015 fins el 30 d’abril de 2016 només
han realitzat les inspeccions següents:
LOT 3 CERC
LOT 5
LONDRES

d)

Nov 15
0
0

Des 15
0
0

Gen 16
0
0

Feb 16
1
0

Març 16
1
0

Abril 16
0
1

No lliurar l’informe a la reunió trimestral Lots 3 i 5

La clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques particulars quan regula la
obligació que té l’empresa contractista d’establir els mitjans necessaris per tal
d’assegurar el seu compromís en el punt c diu “Establir les activitats necessàries
per verificar i mesurar/avaluar el desenvolupament del servei per a garantir que es
desenvolupa segons els requisits de qualitat, legals i reglamentaris als quals estan
sotmesos, registrant els resultats de les revisions, prenent accions quan es detectin
no conformitats en el servei i designant als professionals necessaris per aquesta
finalitat i amb la dedicació oportuna.”
La clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques particulars regula els
compromisos del GPS, en concret, en l’apartat h) diu “Establir una reunió trimestral
amb l’interlocutor designat per l’empresa, per tal de valorar les dades obtingudes de
les verificacions del servei per part de l’empresa contractista, les verificacions
realitzades pel Gabinet de Seguretat Corporativa als vigilants de servei, les queixes
i suggeriments d’usuaris i/o responsables de cada centre.”
L’empresa contractista no va presentar en la reunió trimestral, la celebrada el 6
d’abril de 2016, l’informe de les dades obtingudes en les verificacions corresponents
al lot 3 i 5, per tant no va ser possible valorar les dades i el servei que presten.
III PENALITATS:
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les
penalitats i estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una
penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que
haurà de ser proporcional al grau d’incompliment. Els incompliments es graduen en
tres nivells: lleus, greus i molt greus.
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 €
fins a 1.500,00 €.
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Per l’incompliment lleu s’estableix una penalitat gradual fins als 500,00 €.
Els incompliments per cadascun dels lots han estat els següents:
En relació al Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i
Recursos Culturals (CERC):
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi han hagut quatre
incompliment greus i un incompliment lleu.
1.- Els incompliments greus han estat els següents:
- Clàusula 1.24.2.j) No presentar al Gabinet de Prevenció i Seguretat l’informe de
les dades obtingudes de les verificacions del servei en la reunió trimestral de
seguiment del contracte on s’especifiquen les anomalies detectades en les
inspeccions i les incidències més rellevants que puguin ser d’interès per garantir
la seguretat. Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II d)
d’aquest informe.
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte, un mínim de cinc
inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través
d’un inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació
establerta en la clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives particulars.
Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II c) d’aquest
informe.
- Clàusula 1.24.2.l) No realitzar un programa inicial de formació per a tots aquells
vigilants que s’incorporin de nou en el servei, centrat en el coneixement general
de l’àmbit d’actuació. Aquest incompliment es correspon amb el detallat en
l’apartat II b) d’aquest informe.
- Clàusula 1.24.2.o) No establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8
hores en el cas dels lots següents: (...) Lot 3 (...) (en horari feiner de 6 a 22h)
Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest
informe.
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i
que aquests s’han produït a l’inici de la prestació, el cap de Gabinet de Prevenció i
Seguretat proposa penalitzar amb imports baixos de 510 € per cadascun dels
incompliments greus reproduïts en els paràgrafs anteriors.
2.- L’incompliment lleu ha estat el següent:
- Clàusula 1.24.2.b) No informar al responsable del contracte designat pel Gabinet
de Prevenció i Seguretat de qualsevol canvi o nova incorporació de personal
amb antelació suficient per donar l’oportuna conformitat. Aquest incompliment es
correspon amb el detallat en l’apartat II b) d’aquest informe.
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Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i
que aquests només afecta a un vigilant, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat
proposa la penalitat de 100,00 €.
Per tant la penalitat total que es proposa per al lot 3 és de 2.140,00 €.
En relació al Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres:
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi han hagut tres
incompliments greus i un lleu
1.- Els incompliments greus han estat els següents:
- Clàusula 1.24.2.j) No presentar al Gabinet de Prevenció i Seguretat l’informe de
les dades obtingudes de les verificacions del servei en la reunió trimestral de
seguiment del contracte on s’especifiquen les anomalies detectades en les
inspeccions i les incidències més rellevants que puguin ser d’interès per garantir
la seguretat. Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II d)
d’aquest informe.
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte, un mínim de cinc
inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través
d’un inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació
establerta en la clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives particulars.
Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II c) d’aquest
informe.
- Clàusula 1.24.2.l) No realitzar un programa inicial de formació per a tots aquells
vigilants que s’incorporin de nou en el servei, centrat en el coneixement general
de l’àmbit d’actuació. Aquest incompliment es correspon amb el detallat en
l’apartat II b) d’aquest informe.
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i
que aquests s’han produït a l’inici de la prestació, el cap de Gabinet de Prevenció i
Seguretat proposa penalitzar amb imports baixos de 510 € per cadascun dels
incompliments greus reproduïts en els paràgrafs anteriors.
2.- L’incompliment lleu ha estat el següent:
- Clàusula 1.24.2.b) No informar al responsable del contracte designat pel Gabinet
de Prevenció i Seguretat de qualsevol canvi o nova incorporació de personal
amb antelació suficient per donar l’oportuna conformitat. Aquest incompliment es
correspon amb el detallat en l’apartat II b) d’aquest informe.
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i
que aquests només afecta a un vigilant, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat
proposa la penalitat de 100,00
Per tant la penalitat total que es proposa per al lot 5 és de 1.630€.
54

Àrea de Presidència
Secretaria General

Les penalitats imposades per cadascun dels lots es descomptaran en el moment de
realitzar el pagament mensual del servei.
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat i responsable del
contracte informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent
expedient de penalització i proposa una penalització global de 3.770€ .”
4. En l’expedient de penalització consten acreditats els incompliments descrits en
l’informe esmentat.
5. 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, es va donar
compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit
de data 18 de juliol de 2016, rebut per l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA, en data 21 de juliol de 2016.
6. En data 25 de juliol de 2016, aquesta empresa va tenir accés a l’expedient de
contractació, tal i com consta diligenciat en l’expedient de penalització, i,
posteriorment, en data 2 d’agost de 2016 el legal representant de l’empresa va
presentar les corresponents al·legacions contra l’inici de l’expedient esmentat.
7. En data 27 de setembre de 2016, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com
a responsable del contracte, va emetre el corresponent informe de valoració de les
al·legacions, el qual transcrivim a continuació:
“Ombuds Compañia de Seguridad, SA, va presentar a la Diputació de Barcelona, en
data 2 d’agost de 2016, l’escrit d’al·legacions en resposta a la incoació de
l’expedient de penalització per diversos incompliments produïts durant l’execució
del contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.
Un cop examinades les al·legacions es considera que:
I.

En resposta a l’al·legació segona:

A.- En relació a la incorporació d’un nou vigilant sense informar al Gabinet de
Prevenció i Seguretat (GPS) i sense formació prèvia en els Lots 3 i 5.
L’empresa al·lega que “la incorporación de nuevos vigilantes al servicio obedeció a
ampliaciones del mismo solicitadas expresamente por el propio cliente a título de
refuerzos puntuales por un error propio (como documento nº. 3, acompañamos
copia de los mails del cliente solicitándolo)”.
En primer lloc, el document que aporta l’empresa (document número 3) no té res a
veure amb l’incompliment que se li atribueix en l’informe d’incoació de l’expedient
de penalització del GPS de 14.07.2016.
Aquest document simplement constata que es va sol·licitar la prestació de serveis
puntuals, respecte del lot 3 (“servei vigilància extra Pati Manning”) en unes dates
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concretes i que, per error, la Corporació inicialment va pensar que estava dintre
d’una bossa d’hores gratuïtes i immediatament va veure que formava part de la part
variable i que s’havia de facturar com a vigilàncies puntuals. A més, les dates a les
que es refereixen aquests correus no consten en l’informe del GPS i no són objecte
de penalització.
En segon lloc, l’empresa considera que no ha incomplert aquestes obligacions, ja
que interpreta que la incorporació de personal de nova incorporació per a prestar
serveis puntuals a sol·licitud de la Diputació de Barcelona no comporta el
compliment de les obligacions establertes en la clàusula 4 del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars (PPTP), relatives a informar al GPS de les noves
incorporacions i a la formació prèvia necessària per poder prestar el servei
correctament
Aquesta al·legació no té cap sentit, ja que, evidentment, els serveis puntuals es
realitzen a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, tal i com preveu la clàusula 2 del
PPTP, i serà l’empresa qui en funció de cobrir el servei amb personal de nova
incorporació o no haurà de donar compliment a la clàusula 4 del PPTP, ja que
aquesta clàusula afecta a tot el personal de nova incorporació, tant el que presta
serveis de vigilància periòdiques com puntuals i amb independència de que la
prestació sigui sol·licitada o no per la Diputació. A més, per prestar el servei
correctament totes les persones han de conèixer l’operativa del servei i han d’estar
donats d’alta en els aplicatius informàtics de seguretat (Gestió d’Accessos
Corporatius i base de dades CORTO); si el contractista no comunica el nom de les
noves persones que prestaran el servei, és impossible que aquestes puguin fer
servir aquests aplicatius amb el conseqüent compliment defectuós de la prestació
contractada.
Així, tal i com es va exposar a l’informe del GPS, apartat II b), l’empresa no va
prestar el servei de conformitat amb l’esmentada clàusula en les dates
referenciades i, per tant, li és d’aplicació les penalitats detallades a la clàusula
1.24.2 l) i b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
Per tant, l’empresa en el seu escrit no justifica el motiu pel qual ha incorporat un
vigilant de nova incorporació sense informar al referent del GPS i sense la formació
prèvia, i és per tot això que el cap del GPS desestima aquesta al·legació i manté,
per tant, les penalitats proposades pels incompliments que es motiven en l’informe
inicial.
B.- En relació als torns superiors a 8 hores de treball continuat lot 3.
L’empresa argumenta que la Diputació de Barcelona no els pot penalitzar perquè no
és competent en matèria laboral en relació al còmput d’hores dels treballadors.
No podem estimar aquesta al·legació sota l’argumentació de que es tracta d’un
incompliment en matèria laboral, ja que, sens perjudici d’una reclamació per part
dels treballadors a l’àmbit jurisdiccional social, el PPTP, acceptat pel contractista en
el moment de presentar la seva oferta, regula a la clàusula 14 l’obligació relativa a
l’organització de torns de treball, recollint específicament que “on només hi hagi un
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vigilant de servei, l’empresa contractista establirà torns efectius de treball que no
excedeixin les 8 hores de treball continuat” i d’acord amb la clàusula 1.24.2.o) del
PCAP el fet de “no establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores”
està considerat com un incompliment greu que haurà de ser sancionat amb
l’aplicació d’una penalitat que va des de 501€ fins a 1.500€.
Per tant, es penalitza l’incompliment contractual d’àmbit administratiu que està
perfectament definit als plecs, i és per tot l’exposat que el cap del GPS desestima
aquesta al·legació i manté la penalitat proposada.
C.- En relació a la no assistència a la reunió trimestral de 18 de març de 2016.
L’empresa al·lega que el seu representant no va ser convocat i que és per aquest
motiu que en l’acta de 06.04.2016 es va anotar a mà 2 contactes que l’empresa va
facilitar. A més a més, diu que després de facilitar aquests nous correus electrònics
l’empresa ja ha comparegut a totes les reunions posteriors que s’han celebrat.
En primer lloc, en data 29.02.2016 el GPS va convocar al Sr. Díaz, que era la
persona que l’empresa havia designat en el moment de presentar la seva oferta, tal
i com es demanava a la clàusula 1.9) del PCAP, per a realitzar la reunió trimestral
de seguiment de contracte de vigilància de CERC i Londres el dia 18.03.2016. En el
mateix correu es va adjuntar l’acta de la reunió per tal que aportessin la
documentació necessària.
Davant la incompareixença del Sr. Díaz a l’esmentada reunió del dia 18.03.2016, en
data 29.03.2016 el GPS mitjançant un altre correu electrònic va demanar al Sr. Díaz
explicacions de la seva incompareixença i aquest, de forma immediata en un correu
electrònic de la mateixa data, va contestar que no va poder assistir a la reunió i va
proposar un altre dia per a la celebració d’aquesta.
Així, finalment, en data 06.04.2016 es va celebrar la reunió corresponent al primer
trimestre.
En segon lloc, no s’ha convocat cap reunió més posterior a aquesta data i, per tant,
no han pogut comparèixer a cap altra reunió. Per tant, és irrellevant que en la reunió
trimestral que es va celebrar l’empresa aportés més persones de contacte com a
interlocutors.
No obstant això, l’incompliment contractual al qual es fa referència en l’informe del
GPS de 14.07.2016 (apartat II d) no és per no assistir a la reunió trimestral, sinó
que és per no presentar l’informe trimestral que estableixen les clàusules 4 i 5 del
PPTP, i que comporta una penalitat greu d’acord amb allò establert a la clàusula
1.24.2.j) del PCAP, davant el qual l’empresa no ha al·legat res al respecte.
Per tant, es desestima l’al·legació efectuada per l’empresa en relació a la falta
d’assistència a la reunió trimestral per no quedar justificada la falta de presentació
de l’informe trimestral esmentat i manté la penalitat proposada.
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D.- En relació a no dur a terme el mínim d’inspeccions mensuals lots 3 i 5.
L’empresa al·lega que el fet d’incomplir el mínim d’inspeccions ha estat per un error
humà i que mai hi ha hagut un incident destacat, la qual cosa no es pot admetre
tenint en compte els arguments exposats a l’informe inicial del GPS (apartat II c),
els quals, succintament, es poden resumir en que l’empresa va incomplir un nombre
d’inspeccions que ella mateixa va oferir en la seva proposta tècnica, presentada en
relació al criteri 1 de la clàusula 1.11) del PCAP (“Sistema de verificació i avaluació
del desenvolupament del servei, de la capacitat física i l’aptitud psicològica del
personal designat i accions per a mantenir-la“), per la qual va obtenir una
determinada puntuació, i que l’oferiment d’aquestes inspeccions no anava
condicionat a que hi haguessin o no incidències destacables en la prestació del
servei.
És més, en la reunió de data 28/10/2015 es va recordar a totes les empreses la
importància de realitzar les inspeccions ofertes, les quals eren d’obligat compliment
per part de l’empresa, i que el fet de no realitzar-les comportava un incompliment
contractual associat a una penalitat establerta a la clàusula 1.24.2.k) del PCAP.
Per tant, el GPS desestima l’al·legació presentada per l’empresa i manté la penalitat
proposada, al considerar que no es tracta d’un error humà, ja que l’empresa ho
justifica pel baix nivell d’incidències en la prestació del servei, cosa inadmissible per
les raons exposades, i més tenint en compte que l’empresa va rebre els
corresponents recordatoris i advertiments que l’empresa va desatendre.
II.

En resposta a l’al·legació tercera, quarta i cinquena.

L’empresa al·lega indefensió argumentant per una banda, que la Diputació de
Barcelona “no motiva el carácter grave o leve de la sanción, siendo ello
presupuesto necesario e ineludible de cada uno de los tipos infractores que se le
imputan. Al cuantificar la sanción a tanto alzado sin más datos concretos para
contrastarlo, irroga indefensión a la compareciente”
Per altra banda, que “de haberse iniciado y comunicado el procedimiento de
imposición de sanción con el primer supuesto incumplimiento (octubre 2015), la
compareciente hubiere dispuesto los medios necesarios para evitar los sucesivos
supuestos incumplimientos que se reclaman hasta el mes de marzo de 2016 (y sus
respectivas sanciones)”
I, finalment, que la sanció imposada és “a todas luces desproporcionada con la
gravedad del supuesto cumplimiento defectuoso del contrato”.
En relació amb aquestes al·legacions, cal dir, en primer lloc, que en l’informe
d’incoació de l’expedient de penalització del GPS, de 14.07.2016, s’exposava molt
clarament quins han estat els incompliments realitzats per l’empresa susceptibles
de ser penalitzats d’acord amb els la clàusula 1.24 del PCAP, que regula les
penalitats en funció dels incompliments contractuals i gradua els incompliments en
lleus, greus i molt greus. Per tant, s’ha motivat adequadament quines són les

58

Àrea de Presidència
Secretaria General

obligacions contractuals, quins són els incompliments que ha realitzat l’empresa,
així com la seva classificació com a lleus i greus.
En segon lloc, l’empresa no pot al·legar per al seu incompliment el desconeixement,
ja que ha quedat demostrat els diferents requeriments que se li van realitzar i a
més, des del moment que presenta la seva oferta sap i accepta quines actuacions i
omissions es consideren incompliments i quina graduació tenen les mateixes, així
com el barem de les penalitats que se’ls hi pot imposar. Així mateix, no és obligació
de la Diputació de Barcelona recordar-li quines són les seves obligacions i les
conseqüències de l’incompliment d’aquestes, les quals venen detallades als plecs,
sinó que, aquesta Corporació, una vegada detectats els incompliments no pot
obviar-los i està obligada a aplicar les penalitats corresponents als incompliments
realitzats, en els termes previstos en la clàusula 1.24) del PCAP.
Finalment, en relació a l’import de la sanció que es proposa imposar, no es pot
entendre desproporcionada respecte al compliment defectuós de la prestació del
servei, ja que en el mateix informe del GPS, al qual s’ha fet referència en reiterades
ocasions, es justifica aquest import d’acord amb el barem que estableix la clàusula
1.24) del PCAP i tenint en compte que els imports es troben dins de la franja més
baixa de cada penalitat, al considerar que aquests incompliments s’han produït a
l’inici de la prestació del servei.
És per tots els motius exposats anteriorment, que com a responsable del contracte
proposo desestimar totes les al·legacions presentades per OMBUDS COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD, SA, i mantenir les penalitats proposades en l’informe de data 14
de juliol de 2016 que ascendeixen a un import global de 3.770,00 €.”
Fonaments de dret
1. La clàusula 1.24, apartat 2, del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, s’imposarà, una penalitat de
fins al 10 % sobre el pressupost de contracte, IVA exclòs (part fixa) que haurà de ser
proporcional al grau d’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a aquests
efectes.
2. D’acord amb la mateixa clàusula 1.24 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 212.8 del TRLCSP, 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.
3. 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF
XXX), adjudicatària dels lots 3 (Vigilància, protecció i control d’accés del Centre
d’Estudis i Recursos Culturals), i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici
Londres), contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés per a
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots, formalitzat en data 26 d’octubre de 2015, pels incompliments
detectats de l’1 de novembre de 2015 a 30 d’abril de 2016, amb la quantitat de
3.770,00 €, d’acord amb els informes emesos pel cap del Gabinet de Prevenció i
Seguretat, com a responsable del contracte, de dates 14 de juliol i 27 de setembre
d’enguany, tot desestimant les al·legacions presentades pel legal representant de
l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA en el corresponent tràmit
d’audiència pels motius especificats en la part expositiva del present dictamen.
Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, amb
domicili al carrer XXX, núm. X (XXX) de XXX, per al seu coneixement i efectes.”
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Aquesta empresa té dos
contractes: un, per import de cent dotze mil vuit-cents euros i un altre, per valor de cent
catorze mil euros. Quan un observa i estudia el dictamen, veiem que els incompliments
per part de l’empresa són prou significatius, amb torns de més de vuit hores, amb
vigilants sense formació, sense inspeccions, sense informes, sense assistència a
reunions, i considerem que l’import de tres mil set-cents setanta euros no s’adiu a la
gravetat de les infraccions en base a l’import dels diferents contractes.
Per respondre, i per indicació de la senyora presidenta, pren la paraula el diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
senyor Ciurana (CiU), qui diu: Com vostè diu, per això se’ls penalitza. Precisament,
estem aprovant una penalització d’acord amb els plecs i les condicions que hi ha. Si
hem de revisar els plecs, estem absolutament oberts a què, en el futur, les condicions
siguin unes altres. En qualsevol cas, el que apliquem en aquest cas són les previsions
per incompliments contractuals i les deficiències, i això és el que fem.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu
acord amb l’empresa UNIPOST, SAU, la vigència del contracte relatiu a les
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària, entre l’1 de novembre i el 31 de desembre de 2016.- 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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“Vist que es va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària per
acord del Ple de data 25 de novembre de 2010, mitjançant procediment obert amb
pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SAU (NIF XXX), pels preus unitaris oferts
per tots els enviaments i per un import estimatiu quadriennal de 18.402.513,64 € més
3.308.984,36 € en concepte de 18% d’IVA, d’acord amb el desglossament que es
relaciona tot seguit:
Pressupost IVA exclòs
ORGT

IVA (18%)

Total IVA inclòs

17.159.706,80 €

3.088.747,22 €

20.248.454,02 €

Diputació de Barcelona

1.223.539,68 €

220.237,14 €

1.443.776,82 €

Diputació de Barcelona

19.267,16 €

Exempt
(Art. 21.1 de la Llei
37/1992, de 28 de
desembre,
de
l’Impost sobre el
Valor Afegit)

19.267,16 €

18.402.513,64 €

3.308.984,36 €

21.711.498,00 €

(enviaments
internacionals fora Unió
Europea)
TOTAL

I que es va formalitzar el corresponent contracte en data 13 de desembre de 2010, amb
efectes d ‘1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van
incrementar en un 2,6% a partir de l’1 de gener de 2012, per variació de l’IPC.
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van
incrementar en un 1,9% i en un 1,5% a partir de l’1 de gener de 2013 i de l’1 de gener de
2014, respectivament, per variació de l’IPC.
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 26 de juny de
2014, es va aprovar l’ampliació d’1.192.814,85 € (21% IVA inclòs) en la quantitat
imputada a l’aplicació pressupostària 932/22201 de 2014 de l’Organisme de Gestió
Tributària.
Atès que la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en quatre anys,
prorrogable de forma expressa, sense que la durada màxima de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys.
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Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 18 de desembre
de 2014, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació fins el 31 de
desembre de 2015 pels preus unitaris vigents.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar
en un -0,3% a partir de l’1 de gener de 2015, per variació de l’IPC.
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 12 de novembre
de 2015, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de gener i
el 30 de juny de 2016, pels preus unitaris vigents.
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar
en un 0,1% a partir de l’1 de gener de 2016, per variació de l’IPC.
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 30 de juny de
2016, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de juliol i el 30
d’octubre de 2016, pels preus unitaris següents:
Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
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Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm

Preus
0,1271 €
0,1490 €
0,1710 €
0,3024 €
0,4908 €
0,8325 €
1,4372 €
1,6432 €
1,8492 €
1,9850 €
0,1482 €
0,1701 €
0,1962 €
0,3010 €
0,4884 €
0,8287 €
1,4306 €
1,6356 €
1,8405 €
1,9759 €
0,1753 €
0,2010 €
0,2319 €
0,3557 €
0,5773 €
0,9794 €
1,6908 €
1,9329 €
2,1752 €
2,3351 €
0,6100 €
1,0198 €
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Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada

Àmbit
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
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Tram de pes
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g

Preus
1,2295 €
1,6394 €
3,2884 €
6,0811 €
8,4640 €
9,9032 €
15,0406 €
17,2519 €
0,7434 €
1,3153€
1,5822 €
2,6211 €
5,2423 €
9,6268 €
16,4894 €
19,3488 €
31,9304 €
36,6962 €
1,0175 €
1,0652 €
1,0758 €
1,3640 €
1,5705 €
1,9450 €
2,6079 €
2,8336 €
3,0593 €
3,2082 €
1,2428 €
1,2977 €
1,3168 €
1,4384 €
1,6563 €
2,0512 €
2,7502 €
2,9883 €
3,2263 €
3,3834 €
1,6291 €
1,6964 €
1,7127 €
1,8708 €
2,1540 €
2,7738 €
3,5770 €
3,8865 €
4,1962 €
4,4004 €
2,7450 €
3,1550 €
3,3646 €
3,7745 €
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Producte
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Justificant de recepció
urgent
Justificant de recepció
urgent

Àmbit
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tram de pes
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nacional

Tots

0,2648 €

Internacional (Europa)

Tots

1,0771 €

Internacional (Resta de països)
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tots
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nacional

Tots

0,6354 €

Internacional

Tots

1,1967 €
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Preus
5,4234 €
8,2161 €
10,5990 €
12,0382 €
17,1757 €
19,3870 €
2,8785 €
3,4503 €
3,7173 €
4,7562 €
7,3774 €
11,7619 €
18,6245 €
21,4839 €
34,0654 €
38,8312 €

1,0771 €
2,2590 €
2,3447 €
2,4210 €
2,5449 €
2,9548 €
3,6982 €
2,6688 €
3,4503 €
3,6601 €
3,9460 €
5,2995 €
8,2161 €
9,8174 €
11,5045 €
15,7364 €
18,6149 €
3,0024 €
3,8126 €
4,0508 €
4,9087 €
7,3774 €
10,9135 €
16,7277 €
19,9207 €
30,5007 €
37,1727 €
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Producte
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR

Àmbit
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Local

Fins 20g norm

1,1215 €

Local

Fins 20g s/norm

1,1400 €

Local

Fins 50 g

1,1632 €

Local

Fins 100 g

1,4402 €

Local

Fins 200g

1,6387 €

Local

Fins 350 g

1,9990 €

Local

Fins 500 g

2,6362 €

Local

Fins 1.000 g

2,8533 €

Local

Fins 1.500 g

3,0704 €

Local

Fins 2.000 g

3,2136 €

Grans poblacions

Fins 20g norm

1,2310 €
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Preus
3,6982 €
3,8221 €
3,9842 €
4,1461 €
4,4798 €
5,2995 €
5,7093 €
6,5767 €
6,7769 €
7,1867 €
4,5179 €
5,2614 €
5,5092 €
5,7951 €
7,1486 €
10,1891 €
11,6304 €
13,8016 €
18,9009 €
21,1980 €
5,0040 €
5,5282 €
6,0048 €
7,0056 €
9,4361 €
13,2487 €
19,0629 €
22,6372 €
36,4102 €
40,3657 €
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Producte
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Notificació
Administrativa amb JR
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Reemborsament
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada

Àmbit

Tram de pes

Preus

Grans poblacions

Fins 20g s/norm

1,2532 €

Grans poblacions

Fins 50 g

1,2798 €

Grans poblacions

Fins 100 g

1,3861 €

Grans poblacions

Fins 200g

1,5764 €

Grans poblacions

Fins 350 g

1,9217 €

Grans poblacions

Fins 500 g

2,5327 €

Grans poblacions

Fins 1.000 g

2,7408 €

Grans poblacions

Fins 1.500 g

2,9489 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

3,0862 €

Resta de destinacions

Fins 20g norm

1,7236 €

Resta de destinacions

Fins 20g s/norm

1,7556 €

Resta de destinacions

Fins 50 g

1,7940 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

1,9478 €

Resta de destinacions

Fins 200g

2,2231 €

Resta de destinacions

Fins 350 g

2,7227 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

3,6067 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

3,9077 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

4,2087 €

Resta de destinacions
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Tots
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg

4,4073 €
1,4899 €
1,5375 €
1,8111 €
1,7151 €
1,7700 €
1,8883 €
2,1015 €
2,1688 €
2,3223 €
1,3344 €
4,8515 €
5,3376 €
6,2050 €
7,0247 €
9,2455 €
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Producte
Paqueteria Certificada
Justificant de recepció
paqueteria
Reemborsament
paqueteria
Paqueteria Prioritària
Paqueteria Prioritària
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres

Nacional

Àmbit

Tram de pes
Fins 20 kg

Nacional

Tots

Nacional
Internacional
Internacional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tots
Per enviament
Per kg o fracció
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
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Preus
11,1709 €
0,5719 €
1,2010 €
19,4441 €
2,2399 €
0,3260 €
0,3803 €
0,4709 €
0,5071 €
0,5976 €
0,9327 €
1,1500 €
1,2405 €
2,1279 €
0,3226 €
0,3798 €
0,4659 €
0,5018 €
0,5914 €
0,9228 €
1,1378 €
1,2274 €
2,1055 €
0,3431 €
0,4003 €
0,4956 €
0,5337 €
0,6290 €
0,9818 €
1,2105 €
1,3058 €
2,2399 €
0,7626 €
1,4679 €
2,4210 €
2,8022 €
3,0500 €
3,8793 €
4,4798 €
6,9580 €
7,7205 €
1,1056 €
2,1637 €
3,6887 €
4,2701 €
4,7276 €
6,9580 €
7,7205 €
12,5338 €
14,0112 €
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Producte
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques
Publicacions
periòdiques

Àmbit

Tram de pes

Preus

Local

Fins 100 g

0,2261 €

Local

Fins 200 g

0,2513 €

Local

Fins 300 g

0,3141 €

Local

Fins 400 g

0,3329 €

Local

Fins 500 g

0,3958 €

Local

Fins 750 g

0,6219 €

Local

Fins 1.000 g

0,7601 €

Local

Fins 1.500 g

0,8229 €

Local

Fins 2.000 g

1,4070 €

Grans poblacions

Fins 100 g

0,2258 €

Grans poblacions

Fins 200 g

0,2509 €

Grans poblacions

Fins 300 g

0,3136 €

Grans poblacions

Fins 400 g

0,3323 €

Grans poblacions

Fins 500 g

0,3951 €

Grans poblacions

Fins 750 g

0,6209 €

Grans poblacions

Fins 1.000 g

0,7590 €

Grans poblacions

Fins 1.500 g

0,8216 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

1,4048 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

0,2929 €

Resta de destinacions

Fins 200 g

0,3254 €

Resta de destinacions

Fins 300 g

0,4068 €

Resta de destinacions

Fins 400 g

0,4325 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

0,5126 €

Resta de destinacions

Fins 750 g

0,8055 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

0,9845 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

1,0659 €

Resta de destinacions

Fins 2.000 g

1,8225 €
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Producte
Bustiatge
sense
destinatari
Tots
Bustiatge personalitzat
Tots
Recerca
i
tramesa
d’originals custodiats
Tots

Àmbit

Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g norm
Tots

Preus
0,0877 €
0,1630 €
38,1258 €

Atès l’escrit del subdirector de Logística de data 28 de setembre de 2016, vist i
conformat per la directora d’Edificació i Logística i presentat en el Servei de
Contractació el dia 6 d’octubre de 2016, pel qual es sol·licita una pròrroga amb la
justificació següent:
“.../...
Aquest darrer expedient va ser declarat desert per dictamen aprovat el 14 de juliol de
2016, el que ha obligat a tramitar dos procediments diferents que assumeixin els
serveis inclosos en aquest expedient: un procediment obert relatiu a la prestació dels
serveis postals, notificacions excloses (expedient 2016/0006712) i un procediment
negociat relatiu a la prestació del servei de notificacions administratives (expedient
2016/0006577). Aquestes dues contractacions tenen prevista la seva entrada en vigor
l’1 de gener de 2017. Donat que l’expedient 2010/0000764 està prorrogat fins el 31
d’octubre però és susceptible de prorrogar-se fins el 31 de desembre de 2016, cal
prorrogar el contracte vigent entre l’1 de novembre i 31 de desembre de 2016.”
Atès que adjunt a l’escrit abans esmentat, el subdirector de Logística ha remés l’escrit de
conformitat del legal representant de l’empresa contractista a la pròrroga proposada,
de data 22 de setembre d’enguany, i ha indicat que l’import estimatiu de la pròrroga, d’
1.010.000,00 € (IVA inclòs), s’haurà d’aplicar pressupostàriament de la següent
manera:
Diputació
Exercici 2016

Organisme de
Gestió Tributària
Exercici 2016

Import
35.000,00 €

Orgànic
10410

Programa
92020

Econòmic
22201

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

975.000,00 €

1

932

22201

Atès l’escrit de l’Interventor delegat de l’Organisme de Gestió Tributària, de data 29 de
setembre de 2016, en el qual fa constar que s’ha fet el corresponent document
comptable de reserva de crèdit per l’import de 975.000,00 €, a l’aplicació
pressupostària 932/22201 del pressupost vigent de l’organisme.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1.c) de
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- PRORROGAR, amb efectes d’1 de novembre a 31 de desembre 2016, de
mutu acord amb l’empresa UNIPOST SAU (NIF XXX), la vigència del contracte
formalitzat en data 13 de desembre de 2010, relatiu a les Prestacions dels serveis
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria pels següents
preus unitaris, IVA exclòs, més 21% d’IVA per tots els enviaments, amb l’excepció dels
enviaments internacionals fora de la Unió Europea que estan exempts d’IVA:
Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
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Tram de pes
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g

Preus
0,1271 €
0,1490 €
0,1710 €
0,3024 €
0,4908 €
0,8325 €
1,4372 €
1,6432 €
1,8492 €
1,9850 €
0,1482 €
0,1701 €
0,1962 €
0,3010 €
0,4884 €
0,8287 €
1,4306 €
1,6356 €
1,8405 €
1,9759 €
0,1753 €
0,2010 €
0,2319 €
0,3557 €
0,5773 €
0,9794 €
1,6908 €
1,9329 €
2,1752 €
2,3351 €
0,6100 €
1,0198 €
1,2295 €
1,6394 €
3,2884 €
6,0811 €
8,4640 €
9,9032 €
15,0406 €
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Producte
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Ordinària
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada

Àmbit
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
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Tram de pes
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm

Preus
17,2519 €
0,7434 €
1,3153€
1,5822 €
2,6211 €
5,2423 €
9,6268 €
16,4894 €
19,3488 €
31,9304 €
36,6962 €
1,0175 €
1,0652 €
1,0758 €
1,3640 €
1,5705 €
1,9450 €
2,6079 €
2,8336 €
3,0593 €
3,2082 €
1,2428 €
1,2977 €
1,3168 €
1,4384 €
1,6563 €
2,0512 €
2,7502 €
2,9883 €
3,2263 €
3,3834 €
1,6291 €
1,6964 €
1,7127 €
1,8708 €
2,1540 €
2,7738 €
3,5770 €
3,8865 €
4,1962 €
4,4004 €
2,7450 €
3,1550 €
3,3646 €
3,7745 €
5,4234 €
8,2161 €
10,5990 €
12,0382 €
17,1757 €
19,3870 €
2,8785 €
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Producte
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Justificant de recepció
Carta Certificada
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Carta Ordinària urgent
Justificant de recepció
urgent
Justificant de recepció
urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent

Àmbit
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tram de pes
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nacional

Tots

0,2648 €

Internacional (Europa)

Tots

1,0771 €

Internacional (Resta de països)
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tots
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Nacional

Tots

0,6354 €

Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Tots
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g

1,1967 €
3,6982 €
3,8221 €
3,9842 €
4,1461 €
4,4798 €
5,2995 €
5,7093 €
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Preus
3,4503 €
3,7173 €
4,7562 €
7,3774 €
11,7619 €
18,6245 €
21,4839 €
34,0654 €
38,8312 €

1,0771 €
2,2590 €
2,3447 €
2,4210 €
2,5449 €
2,9548 €
3,6982 €
2,6688 €
3,4503 €
3,6601 €
3,9460 €
5,2995 €
8,2161 €
9,8174 €
11,5045 €
15,7364 €
18,6149 €
3,0024 €
3,8126 €
4,0508 €
4,9087 €
7,3774 €
10,9135 €
16,7277 €
19,9207 €
30,5007 €
37,1727 €
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Producte
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Carta Certificada Urgent
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR

Àmbit
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)

Tram de pes
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 20g s/norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 200g
Fins 350 g
Fins 500 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Local

Fins 20g norm

1,1215 €

Local

Fins 20g s/norm

1,1400 €

Local

Fins 50 g

1,1632 €

Local

Fins 100 g

1,4402 €

Local

Fins 200g

1,6387 €

Local

Fins 350 g

1,9990 €

Local

Fins 500 g

2,6362 €

Local

Fins 1.000 g

2,8533 €

Local

Fins 1.500 g

3,0704 €

Local

Fins 2.000 g

3,2136 €

Grans poblacions

Fins 20g norm

1,2310 €

Grans poblacions

Fins 20g s/norm

1,2532 €

Grans poblacions

Fins 50 g

1,2798 €

Grans poblacions

Fins 100 g

1,3861 €

Grans poblacions

Fins 200g

1,5764 €
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Preus
6,5767 €
6,7769 €
7,1867 €
4,5179 €
5,2614 €
5,5092 €
5,7951 €
7,1486 €
10,1891 €
11,6304 €
13,8016 €
18,9009 €
21,1980 €
5,0040 €
5,5282 €
6,0048 €
7,0056 €
9,4361 €
13,2487 €
19,0629 €
22,6372 €
36,4102 €
40,3657 €
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Producte
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Notificació Administrativa
amb JR
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Certificat Plus
Reemborsament
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Paqueteria Certificada
Justificant de recepció
paqueteria
Reemborsament
paqueteria
Paqueteria Prioritària
Paqueteria Prioritària
Llibres

Àmbit

Tram de pes

Preus

Grans poblacions

Fins 350 g

1,9217 €

Grans poblacions

Fins 500 g

2,5327 €

Grans poblacions

Fins 1.000 g

2,7408 €

Grans poblacions

Fins 1.500 g

2,9489 €

Grans poblacions

Fins 2.000 g

3,0862 €

Resta de destinacions

Fins 20g norm

1,7236 €

Resta de destinacions

Fins 20g s/norm

1,7556 €

Resta de destinacions

Fins 50 g

1,7940 €

Resta de destinacions

Fins 100 g

1,9478 €

Resta de destinacions

Fins 200g

2,2231 €

Resta de destinacions

Fins 350 g

2,7227 €

Resta de destinacions

Fins 500 g

3,6067 €

Resta de destinacions

Fins 1.000 g

3,9077 €

Resta de destinacions

Fins 1.500 g

4,2087 €

Resta de destinacions
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fins 2.000 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Fins 20g norm
Fins 50 g
Fins 100 g
Tots
Fins 1 kg
Fins 2 kg
Fins 5 kg
Fins 10 kg
Fins 15 kg
Fins 20 kg

Nacional

Tots

Nacional
Internacional
Internacional
Local

Tots
Per enviament
Per kg o fracció
Fins 100 g
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4,4073 €
1,4899 €
1,5375 €
1,8111 €
1,7151 €
1,7700 €
1,8883 €
2,1015 €
2,1688 €
2,3223 €
1,3344 €
4,8515 €
5,3376 €
6,2050 €
7,0247 €
9,2455 €
11,1709 €
0,5719 €
1,2010 €
19,4441 €
2,2399 €
0,3260 €
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Producte
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Llibres
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques

Àmbit
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Europa)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Internacional (Resta de països)
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
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Tram de pes
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 gr
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g

Preus
0,3803 €
0,4709 €
0,5071 €
0,5976 €
0,9327 €
1,1500 €
1,2405 €
2,1279 €
0,3226 €
0,3798 €
0,4659 €
0,5018 €
0,5914 €
0,9228 €
1,1378 €
1,2274 €
2,1055 €
0,3431 €
0,4003 €
0,4956 €
0,5337 €
0,6290 €
0,9818 €
1,2105 €
1,3058 €
2,2399 €
0,7626 €
1,4679 €
2,4210 €
2,8022 €
3,0500 €
3,8793 €
4,4798 €
6,9580 €
7,7205 €
1,1056 €
2,1637 €
3,6887 €
4,2701 €
4,7276 €
6,9580 €
7,7205 €
12,5338 €
14,0112 €
0,2261 €
0,2513 €
0,3141 €
0,3329 €
0,3958 €
0,6219 €
0,7601 €
0,8229 €
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Producte
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Publicacions periòdiques
Bustiatge
sense
destinatari
Bustiatge personalitzat
Recerca
i
tramesa
d’originals custodiats

Àmbit
Local
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Grans poblacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions
Resta de destinacions

Tram de pes
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g
Fins 100 g
Fins 200 g
Fins 300 g
Fins 400 g
Fins 500 g
Fins 750 g
Fins 1.000 g
Fins 1.500 g
Fins 2.000 g

Tots
Tots

Fins 20g norm
Fins 20g norm

Tots

Tots

Preus
1,4070 €
0,2258 €
0,2509 €
0,3136 €
0,3323 €
0,3951 €
0,6209 €
0,7590 €
0,8216 €
1,4048 €
0,2929 €
0,3254 €
0,4068 €
0,4325 €
0,5126 €
0,8055 €
0,9845 €
1,0659 €
1,8225 €
0,0877 €
0,1630 €
38,1258 €

i amb el desglossament que es relaciona tot seguit:
Import
35.000,00 €

Diputació
Organisme de Gestió
Tributària

975.000,00 €

d’acord amb la petició del subdirector de Logística de data 28 de setembre de 2016,
amb consentiment del legal representant de l’empresa contractista, per escrit de data
22 de setembre d’enguany, i de conformitat amb la clàusula 1.6) del PCAP que regeix
la contractació.
Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga corresponent a
la Diputació, de 35.000,00 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10410/92020/22201 de 2016.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social
a XXX (XXX), carrer XXX, núm. XXX, XXX (XXX), per al seu coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Assistim a una altra pròrroga. Sabem que sembla ser que és
l’única empresa que, ara per ara, doncs pot cobrir aquest servei, nosaltres, en sessió
plenària, ja farem algun esment d’aquesta empresa i, en tot cas, demanem avui, en
Junta de Govern, el mateix: què opina sobre la concentració dels treballadors
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d’UNIPOST que hi va haver el dijous passat, 20.10, quan se celebrava la Comissió
Informativa d’Hisenda i Recursos Humans.
Respon el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu. Mirin, no en puc opinar gran cosa
perquè havia avisat, als serveis de la casa, de la meva disposició a reunir-me amb ells
si així ho demanaven, però els treballadors van demanar reunir-se amb la diputada
Maria Rovira. Per tant, suposo que hi deu haver una informació més acurada per part
del seu Grup que no pas per part del Govern d’aquesta casa. En qualsevol cas,
nosaltres el que hem de controlar d’UNIPOST, que és el que vam fer en el seu
moment, és que estigui al cas i al corrent de les seves obligacions amb l’Administració.
Som conscients que també hi ha un procés de negociació amb els treballadors.
Sembla que era el mes de setembre el que se’ls devia i no sé si ja se’ls ha pagat a
data d’avui, i una part de la paga doble d’estiu que sembla que estava periodificada,
però, en qualsevol cas, la nostra obligació és que, en el moment que hi hagi un nou
concurs, com es va fer el passat mes de juny, si no recordo malament, que aquesta
empresa estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. En qualsevol cas, com vostè ha dit i no és la primera vegada que en parlem
aquí, la qüestió de les notificacions, no tant les de la Diputació, que tenen un abast X
però controlable, com les de l’Organisme de Gestió Tributària, és una qüestió molt
important que sens dubte haurem d’avançar cap a altres models, diguem-ne, de
comunicació electrònica però mentre hi hagi aquest sistema, el que nosaltres hem
d’assegurar, no tant per l’Administració, però sobretot per la garantia dels administrats,
és que les notificacions arribin en temps i forma, dins dels terminis que legalment
s’estableixen, perquè els ciutadans puguin presentar les seves al·legacions, els seus
recursos, i exercir les seves garanties. En qualsevol cas, insisteixo, estem preparant el
nou plec i, com veuen, la pròrroga és de dos mesos, novembre i desembre, amb
l’esperança, potser vana perquè, com saben, hi ha poques empreses disposades a
prestar el servei en les condicions que nosaltres el demanem, que hi hagi una major
concurrència d’empreses i, per tant, puguem escollir la millor oferta que es faci.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, per determinar l’aportació de la
Diputació de Barcelona per a projectes estratègics per als ens locals, per a
l’exercici 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:
“El Consorci LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena
d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i
l’administració electrònica.
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La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració
es va manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET. El primer de data 23 de juliol
de 1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de
telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la
relació preferent entre ambdues entitats.
En data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET varen
subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració interadministrativa
entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret de l’esmentat Consorci.
L’esmentat Conveni a la clàusula Cinquena estableix “La Diputació de Barcelona
reconeix a LOCALRET com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i desenvoluparà a través d’aquest
Consorci, projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans.
Aquets projectes seran finançats a càrrec del pressupost Corporatiu, amb un import
màxim de CENT TRENTA MIL EUROS (130.000,00 €) per a l’any 2014.”
A la clàusula Sisena s’estableix “Es constitueix una Comissió de Seguiment del
present Conveni, formada pel Director General de LOCALRET i pel Director de Serveis
i Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió
actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
-

Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per
LOCALRET.
Determinarà per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més
adequades per al finançament d’aquests projectes.
Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes”.

Els Serveis de la Diputació de Barcelona i del Consorci LOCALRET, un cop feta
l’avaluació tècnica de les sol·licituds rebudes en relació al recurs de catàleg estudis de
provisió de banda ampla al territori, i d’acord amb els criteris que allí es tenen, l’eleva a
la Comissió de Seguiment descrita a la clàusula sisena del Conveni.

78

Àrea de Presidència
Secretaria General

En la sessió de 8 de juliol de 2016, l’esmentada Comissió fixa els projectes estimats
per a l’any 2016, en el recurs de catàleg esmentat. Aquest projectes, importen la
quantitat de 268.306,00 Euros.
És per tot això que les parts acorden aprovar i subscriure l’addenda al conveni subscrit
el 2 d’octubre de 2014 que determina l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
projectes estratègics per als ens locals per a l’exercici 2016.
Atès que la signatura d’aquesta Addenda respon a la materialització d’allò
explícitament aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 de juliol de 2014 mitjançant
Acord núm. 99/2014, correspon a la Junta de Govern en superar els 100.000,00 Euros,
d’acord amb el previst a l’apartat primer 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions del 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), l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET en data 2 d’octubre de 2014,
en el sentit que tot seguit es detalla:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
AMBDUES ENTITATS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona, segons 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), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016,
publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i
Pallarès.
ANTECEDENTS
I. Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET
varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració
interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona
com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.
II. En aquest Conveni, concretament en la clàusula Cinquena es preveia que “La Diputació
de Barcelona reconeix a LOCALRET com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit
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de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i desenvoluparà a través
d’aquest Consorci, projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans.
III. A la clàusula Sisena s’estableix “Es constitueix una Comissió de Seguiment del present
Conveni, formada pel Director General de LOCALRET i pel Director de Serveis i
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió
actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
-

Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per
LOCALRET.
Determinarà per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més adequades per
al finançament d’aquests projectes.
Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes”.
PACTES

Primer.- Les parts acorden que la Diputació de Barcelona anualment, i d’acord amb la
Comissió de Seguiment constituïda a l’efecte, segons el previst a la clàusula sisena del
Conveni de col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET, determinarà
l’import a satisfer anualment per part de la Diputació de Barcelona al Consorci per la
realització de projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans.
Segon.- L’import destinat al desenvolupament de projectes i iniciatives per a l’exercici 2016
determinats per la Comissió de Seguiment de data 8 de juliol de 2016 ascendeix a la
quantitat de 268.306,00 Euros, corresponents a les actuacions que tot seguit es detallen:
Ens
Sant Fruitós de Bages
Sant Esteve Sesrovires
Martorell
Sant Andreu de la Barca
Olesa de Montserrat
Castellbisbal
Monistrol de Montserrat
Rajadell
Sant Pere de Riudebitlles
Vallirana
Capellades
Callús
Sant Fost de Campsentelles
Vallbona d'Anoia
Gironella
Jorba
Torrelavit
Sant Salvador de Guardiola
Mediona
Roda de Ter
Sant Iscle de Vallalta
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Pol de Mar
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Import
9.815
8.625
18.400
5.506
18.400
22.713
7.928
5.750
7.928
13.800
10.925
12.080
11.325
8.625
9.775
6.945
14.345
7.928
7.928
10.925
8.625
9.060
9.060
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Sant Cugat Sesgarrigues
Collsuspina
Òrrius

7.475
7.475
6.945

I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni subscrit en data 2
d’octubre de 2014, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot seguit s’indiquen.”

Tercer.- RETENIR l’import de la despesa per l’any 2016 de dos-cents seixanta-vuit mil
tres-cents sis euros (268.306,00 €), IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de
l’aplicació pressupostària següent G/1420000/49100/25055.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.”
Servei de Programació
11.- Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’Informe de Seguiment
del Pressupost per subprogrames del 2n. trimestre de l’exercici econòmic 2016.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, resta assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
"Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius.
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Les bases d’execució del pressupost de 2016 en la Base 7 sobre Informació als
Òrgans de Govern, determina:
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“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i
amb la periodicitat següent:
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del
pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement”
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que
disposa l’apartat 5.4.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) proposa l’adopció del següent
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de
subprogrames del segon trimestre de l’any 2016.”

seguiment

del

pressupost

per

La senyora presidenta dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu),
qui diu: Com és habitual, demanem la valoració política del Govern de la Diputació,
d’aquest informe.
Intervé, per respondre, el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos
i Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Explicava,
senyora presidenta, a la Comissió Informativa, que estem parlant d’un trimestre que és
de l’estiu i, per tant, tenim un mes d’agost que és gairebé inhàbil i un mes de juliol en
què hi ha activitat, però és petita i un mes de setembre en què comença de nou. Per
tant, hem de fer una valoració, diguem-ne, positiva, perquè després hem anat veient
com ha progressat l’any fins a les dates en què estem i que, per tant, el que és
l’execució del Pressupost està molt més alta que altres anys. Per tant, valoració
d’aquests mesos, dins de la normalitat, sobretot perquè hi ha un mes gairebé inhàbil,
que és el mes d’agost, que fa que aquest tingui aquest descens d’execució de la
despesa.
El senyor Duran diu: El dictamen al qual ens estem referint no és el de l’estat
d’execució del Pressupost del tercer trimestre, del qual avui es donarà compte en la
sessió plenària, sinó el de l’Informe de Seguiment del Pressupost per subprogrames
del segon trimestre.
El senyor Garcia Cañizares diu: L’he barrejat, senyora presidenta. He barrejat el que
va al Plenari, que és el que vam passar a la Comissió Informativa, amb aquest. Doncs
una mica el mateix, veiem que el que és l’any es va complint com estava
pressupostàriament previst i que el que, sobretot, els preocupa a vostès habitualment
és com està l’execució del Pressupost i veiem, fent una visió més global perquè també
tinguin l’oportunitat de saber què ha passat durant aquests últims mesos que a partir,
com deia, del segon i el tercer, que ja tenim damunt la taula, veiem que el que havíem
previst inicialment s’acosta a la realitat.
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 19.364,37 € (dinou mil tres-cents seixanta-quatre euros
amb trenta-set cèntims), a l'Ajuntament de Cubelles, 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 PSCCP, 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, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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 Cubelles presentà en data 23/08/2016 una sol·licitud d'un préstec de
83

Àrea de Presidència
Secretaria General

303.909,48 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 Cubelles.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 303.909,48 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
1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 303.909,48 EUR amb una
subvenció d’import de 19.364,37 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 19.364,37 EUR a l'Ajuntament de Cubelles 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 Crèdit Local en data
23/08/2016, 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 Cubelles, 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.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 8.536,28 € (vuit mil cinc-cents trenta-sis euros amb vinti-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, 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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 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, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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 Llinars del Vallès presentà en data 27/07/2016 una sol·licitud d'un
préstec de 170.000,00 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 Llinars del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 170.000,00 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
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0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 170.000,00EUR amb una
subvenció d’import de 8.536,28 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 que 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 8.536,28 EUR a l'Ajuntament de Llinars del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 27/07/2016, 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 Llinars del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 321.600,37 € (tres-cents vint-i-un mil sis-cents euros
amb trenta-set cèntims), a l'Ajuntament de Mataró, 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 PSCCP, 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,
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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, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. D’altra banda, la relació
jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el Programa de Crèdit
Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, la
concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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 Mataró presentà en data 26/07/2016 una sol·licitud d'un préstec de
6.913.097,74 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 Mataró.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 6.913.097,74 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
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 6.913.097,74EUR amb una
subvenció d’import de 321.600,37 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.

87

Àrea de Presidència
Secretaria General

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 321.600,37 EUR a l'Ajuntament de Mataró 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 Crèdit Local en data
26/07/2016, 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 Mataró, 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.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.934,20 € (vint mil nou-cents trenta-quatre euros amb
vint cèntims), a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 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 PSCCP, 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
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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 Palau-solità i Plegamans presentà en data 21/07/2016 una sol·licitud
d'un préstec de 450.000,00 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 Palau-solità i
Plegamans.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 450.000,00 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
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 450.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 20.934,20 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.934,20 EUR a l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., 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 21/07/2016, 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 Palau-solità i Plegamans, 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.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 223.011,51 € (dos-cents vint-i-tres mil onze euros amb
cinquanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans, 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 PSCCP, 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, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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 Viladecans presentà en data 26/07/2016 una sol·licitud d'un préstec
de 3.500.000,00 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 Viladecans.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 3.500.000,00 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
1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.500.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 223.011,51 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 223.011,51 EUR a l'Ajuntament de Viladecans
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 Crèdit Local
en data 26/07/2016, 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 Viladecans, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, d’import 175.000 €
(cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Obres de
remodelació i millora de la piscina mun.”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar,
presentada en data 15/09/2016 per finançar la inversió “Obres de remodelació i millora
de la piscina mun.” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Obres de remodelació i millora de la piscina
mun.
175.000 euros
0%
0,23%
2.193,53 euros
10
82/2016

* 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 16/09/2016
(B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016)

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.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un
conjunt de béns informàtics, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’inventari de béns i drets de la Diputació, així com autoritzar la seva cessió
gratuïta a l’Associació Dorcas Ongd.- 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 una entitat sense
ànim de lucre.
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Atès que aquesta entitat, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió de béns
informàtics.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 21 de
setembre 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 l’esmentada entitat, 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).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 19 i 20 de setembre 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
l’Associació Dorcas Ongd, 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:
- Associació Dorcas Ongd: 5 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.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’esmentada entitat, a
fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que s’acompanya.
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Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’entitat, que hauran de ser notificats a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Dorcas Ongd per al seu
coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Ibáñez (C’s),
qui diu: Desconeixem si és una pràctica habitual el fet de passar efectes informàtics a
l’Associació DORCAS. En tot cas, ens ha cridat l’atenció quan aquesta ONG és de
cooperació internacional sanitària i un dels seus objectius prioritaris és l’abastiment de
material sanitari a diferents ONG, i que actua, bàsicament, el que deia abans, en
l’àmbit de la sanitat al Camerun i subministrant a les altres ONG. Per això, ens ha
cridat l’atenció el fet de destinar material informàtic, que, repeteixo, no sé si es fa de
manera puntual o és una qüestió habitual.
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), demana la paraula i diu: És per aclarirho. En aquest cas, és a aquesta associació a la qual es fa cessió d’aquests béns
informàtics de la Diputació, però això és habitual amb diverses associacions. En
aquesta, concretament, s’ha donat el cas a hores d’ara, però ha anat succeint
habitualment quan, el que són els béns informàtics de la casa doncs ja han de passar
a una segona ocupació, deixi-m’ho dir així, i es fan acords amb associacions,
ajuntaments, o entitats de municipis perquè puguin gaudir d’aquests aparells
informàtics que encara tenen molta vida.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU)
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les
orquestres professionals i estables per a l’exercici 2016.- 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:
“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
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definitiu en no havent-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).
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 dia 30 de juny de 2016, va
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat finançar projectes i activitats de les orquestres
professionals i estables per a l’exercici 2016, per un import màxim de cent vint-i-cinc
mil euros (125.000.- EUR).
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 i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 15 de juliol de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 4 d’octubre de 2016.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 30 de setembre de
2016 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a
l’expedient.
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 el que disposa l’article desè de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern
de data 30 de juny de 2016 relatiu a les aplicacions pressupostàries que es podrien
veure afectades i atès la diferent tipologia d’ens beneficiaris presentats, cal habilitar
l’aplicació pressupostaria inicialment prevista G/40100/33400/48900 i l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/47900.
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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
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concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist el punt 3.3 b) 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
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres
professionals i estables per a l’exercici 2016, d’acord amb la proposta de l’òrgan
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
NIF
A58683848
G62415427
G65718124
G63152060
G65081663
G59927590

Entitat
Orquestra Simfònica del Vallès, SAL
Associació Orquestra de Cambra de
Terrassa, 48
Associació Amics de l’Orquestra de
Cambra de Granollers
Fundació Privada Música Simfònica i de
Cambra
Associació Musical Eduard Toldrà
Associació Orquestra de Cambra Catalana

Puntuació
55,5

Import concedit
34.200 €

50,5

25.000 €

47,5

22.100 €

45

21.000 €

35
35

11.100 €
11.100 €
124.500 €

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import de noranta mil tres-cents euros (90.300.- EUR) amb càrrec
de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 i de trenta-quatre mil dos-cents
euros (34.200.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47900
del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
següent detall:
NIF
A58683848
G62415427
G65718124
G63152060
G65081663
G59927590

Import
concedit

Entitat sol·licitant
Orquestra Simfònica del Vallès, SAL
Associació Orquestra de Cambra de
Terrassa, 48
Associació Amics de l’Orquestra de
Cambra de Granollers
Fundació Privada Música Simfònica i
de Cambra
Associació Musical Eduard Toldrà
Associació Orquestra de Cambra
Catalana
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1603004756/1

25.000 €

1603004756/2

22.100 €

1603004756/3

21.000 €

1603004756/4
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Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions presentades segons estableixen les Bases reguladores i la
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 9 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 60 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 35 punts i
han estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i
com estableix l’article 9 de la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 11, la
subvenció concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes/activitats
subvencionats i fins a esgotar la consignació pressupostària.
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal
integrat a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50 %
del total del pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull
l’article 11 de la convocatòria i les bases específiques.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 16) no s’han tingut en consideració a l’hora
d’atorgar la subvenció.
Criteri a. Qualitat artística de la formació (fins a 15 punts). S’ha valorat:
Criteri a1. La trajectòria professional del responsable artístic o director titular, fins a 5
punts. En aquest apartat s’ha considerat l’experiència i participació del director artístic
en altres orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha
valorat positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de
director d’orquestres.
Criteri a2. La participació de solistes i directors convidats, fins a 5 punts. S’ha valorat
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats,
així com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat
positivament aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i
directors emergents del teixit musical del país.
Criteri a3. La trajectòria de la formació, fins a 5 punts, S’han valorat positivament els
concerts realitzats al llarg de la seva trajectòria, tant a nivell nacional com
internacional. També s’ha considerat positivament el fet de ser una formació amb un
projecte consolidat al llarg del temps.
Criteri b. Interès del repertori (fins a 15 punts). S'ha valorat:
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 5 punts. En aquest apartat
s’ha considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la
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diversitat d’autors i tipologia d’obres. També s’ha valorat positivament aquelles
formacions que fan una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans.
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 5 punts. S’ha valorat
positivament la recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc, d’autors
contemporanis i d’altres gèneres com el jazz, música de cinema i músiques populars.
També s’ha considerat positivament les formacions que fan un esforç per estrenar
obres de joves compositors, sobretot de l’àmbit català.
Criteri b3. La incorporació de propostes adreçades a nous públics, fins a 5 punts. En
aquest apartat s’han considerat els concerts adreçats a públic familiar, a públic
escolar, i aquelles propostes en què han col·laborat amb altres formacions de música,
dansa o han integrat una direcció escènica al concert. També s’ha valorat positivament
la incorporació de nous formats com audiovisuals, i en general aquelles propostes amb
un format que pot suscitar un interès de públics que no són habituals en els concerts
de les orquestres.
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 10 punts).
S’ha valorat:
Criteri c1. L’existència d’un programa pedagògic i social, fins a 5 punts. S’han
considerat tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les activitats de
l’orquestra a la ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant a la
ciutadania en general com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass,
xerrades divulgatives, programes per acostar la música a diferents col·lectius
(hospitals, presons, tercera edat, persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres),
convenis de col·laboració amb conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques
professionals, acords amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes i
polítiques de preus amb col·lectius amb dificultats, entre d’altres.
Criteri c2. L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts. S’ha
valorat positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de comunicació
integral o, en el seu defecte, s’han valorat les accions concretes de comunicació que
realitzen, tals com: disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer difusió als
mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals, disposar de base de dades i fer
difusió de les seves activitats de forma regular, tenir imatge gràfica i fer impressió dels
seus programes.
Criteri d. Activitat territorial (fins a 10 punts). S’ha valorat:
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 5 punts.
Aquest criteri s’ha puntuat en base als següents barems:
10 o més concerts
Entre 7 i 9
Entre 4 i 6
Entre 2 i 3
1 concert

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
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Criteri d2. Els concerts, organitzats per la pròpia formació o per tercers, que es facin
fora del municipi de l’espai de residència, fins a 5 punts. Aquest criteri s’ha puntuat en
base als següents barems:
10 o més concerts
Entre 7 i 9
Entre 4 i 6
Entre 2 i 3
1 concert

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts). S’ha valorat:
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 5 punts. S’ha valorat
positivament si tenen un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents
conceptes (personal integrat en l’estructura de l’entitat, contractació de serveis
artístics, contractació de serveis de gestió, despeses de producció de l’activitat,
comunicació i promoció de públics, programes educatius i comunitaris, entre d’altres) i
coherent amb la proposta presentada.
Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 3 punts. Aquest criteri
s’ha puntuat en base als següents barems:
% ingressos provinents de caixets o taquilla
45% o més del pressupost
Entre el 40% i el 44% del pressupost
Entre el 35% i 39% del pressupost

3 punts
2 punts
1 punt

Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 2 punts.
Aquest criteri s’ha puntuat en base als següents barems:
% ingressos provinents de patrocini i mecenatge
10 % o més del pressupost
Entre l’1% i el 9% del pressupost

2 punts
1 punt

Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen
les següents puntuacions:
NIF
G65718124
G59927590
G63152060

Entitat
Ass. Amics
Orquestra Cambra
de Granollers
Ass. Orquestra de
Cambra Catalana
Fundació Privada
Música Simfònica i
de Cambra

Criteri
a

Criteri
b

Criteri
c

Criteri
d

Criteri
e

Total

11,5

11

8

8

9

47,5

9,5

9,5

3

6

7

35

11

11,5

6,5

7

9

45
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G65081663
A58683848
G62415427

Ass. Musical Eduard
Toldrà
Orquestra Simfònica
del Vallès, SAL
Ass. Orquestra de
Cambra Terrassa 48

9

10

6,5

6

3,5

35

15

13

10

10

7,5

55,5

12,5

12

8

10

8

50,5

Procediment aplicat per atorgar el suport als projectes segons estableixen la
convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix l’article 11 de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt novè, i en
funció de la disponibilitat pressupostària, l’import a concedir a cadascun dels
projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les
sol·licitants, en relació als punts assignats. L’import i percentatge de les subvencions
que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50 % del cost total dels
projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària fixada.
Per atorgar el suport a cadascun dels projectes s’ha procedit a dividir l’import de la
convocatòria (125.000 euros) per la suma de les valoracions totals de cadascun dels
projectes (268,5), establint un import mig de 465 euros per punt obtingut.
En base a aquest import mig s’han establert trams de puntuació i a cadascun se li ha
atorgat un import per punt obtingut, partint de que les puntuacions intermitges els
correspon l’import de 465 euros per punt, a les puntuacions més altes se’ls ha
incrementat aquest import i a les més baixes se’ls ha disminuït, a raó de 75 euros per
tram. Els trams establerts són els següents:
•

Els projectes amb una puntuació compresa entre 60 i 55 punts (ambdós
inclosos) els correspon un import de 615 euros per punt.

•

Els projectes amb una puntuació compresa entre 50 i 54 punts (ambdós
inclosos) els correspon un import de 540 euros per punt.

•

Els projectes amb una puntuació compresa entre 45 i 49 punts (ambdós
inclosos) els correspon un import de 465 euros per punt.

•

Els projectes amb una puntuació compresa entre 40 i 44 punts (ambdós
inclosos) els correspon un import de 390 euros per punt.

•

Els projectes amb una puntuació compresa entre 35 i 39 punts (ambdós
inclosos) els correspon un import de 315 euros per punt.

En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import
sol·licitat, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment a l’alça dels ajuts atorgats en múltiples de 100.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
Demana la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Permetinme, perquè m’ha fet molta gràcia llegir aquest dictamen, perquè en alguna d’aquestes
formacions, per qüestions professionals, hi vaig participar en el seu moment, fer, en tot
cas, un prec repetit que hem fet al llarg de tot aquest mandat: la necessitat d’una major
generositat per al món de la cultura i de la música en particular.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Ho recollim. Jo crec que som molts el que
hi estem d’acord. Hi estem treballant, fent els equilibris necessaris però, bé, jo crec
que és una bona notícia per a les orquestres professionals.
Gerència de Serveis d’Educació
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat per la Fundació Privada Indera, en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2016.- 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:
“Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 10 de
març de 2016 el dictamen de convocatòries per a l’atorgament de subvencions en
règim 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. Es va
publicar en data 31 de març de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 302877.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la valoració dels projectes,
va ser aprovat pel mateix òrgan, en sessió ordinària de data 14 de juliol de 2016,
el dictamen de la concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports –Gerència de Serveis d’Educació- a favor d’entitats sense
finalitat de lucre, per a l’any 2016.
D’entre les sol·licituds de subvenció, figura la de la Fundació Privada INDERA,
que va presentar el projecte anomenat “promoviendo respuestas saludables frente
a la dificultad de comprensión de una información nueva”. L’import sol·licitat
ascendia a 9.638,80 €.
Aquesta sol·licitud va ser denegada pel motiu d’exclusió “el projecte no s’ajusta als
objectius específics de la convocatòria; base 1 específica”.
Amb data de 4 d’agost d’enguany va entrar al registre d’aquesta corporació un
escrit per part de l’esmentada Fundació que interposava un recurs de reposició
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contra la denegació de la subvenció sol·licitada, fonamentant-se en les següents
al·legacions:
-

-

“L’argument de la denegació és que “el projecte no s’ajusta als objectius
específics de la convocatòria; base 1 específica”.
El procés educatiu està basat en la constant assimilació d’informació que
es rep dia rere dia. Aquest projecte apunta a garantir que el procés
d’assimilació de nous aprenentatges es realitzi amb èxit.
Aquest projecte treballa a favor d’incentivar respostes saludables i
desincentivar propostes que porten a bloquejos que de no ser atesos es
transformen en un problema per a l’èxit escolar i personal. Aprendre a
respondre saludablement en el marc del procés educatiu implica treballar
també com s’està amb el propi cos i a ensenyar tècniques senzilles, però
poderoses, que en qüestió de minuts son capaços de generar quietud
interna, imprescindible per poder generar nous coneixements. Aquestes
tècniques no només tenen un impacte positiu a nivell individual sinó a nivell
d’aula, fet que contribueix a generar bons resultats en termes
d’aprenentatges i rendiment. Aquesta metodologia ja es fa servir amb èxit
al Regne Unit i ha aconseguit resultats molt satisfactoris.
És per això que la Fundació INDERA considera que el projecte presentat
s’ajusta als objectius específics de la convocatòria; base 1 específica, ja
que busca “impulsar accions que tinguin com a finalitat combatre el fracàs
escolar i millorar l’èxit educatiu d’infants i adolescents”.

L’equip tècnic de la Gerència de serveis d’Educació, responsable de la valoració
dels projectes integrants de la convocatòria, ha estudiat els arguments més amunt
esmentats i ha considerat el següent:
“S’aporta la següent argumentació per mantenir la denegació:
Tant en el projecte presentat a la convocatòria, com en el text del recurs de reposició
s’argumenta que l’acció proposada es fa amb la voluntat d’intervenir en una situació
que es considera prèvia i necessària per a l’èxit educatiu, tal i com s’explicita en el
recurs:
“Treballar com s’està amb el propi cos i a ensenyar tècniques senzilles, però
poderoses, que en qüestió de minuts són capaços de generar quietud interna,
imprescindible per poder assimilar nous coneixements”.
Per tant, la valoració tècnica ha situat aquest projecte com una proposta d’intervenció
per millorar les condicions per a l’aprofitament de les activitats educatives, assimilable
a les intervencions que es poden proposar per assegurar una correcta alimentació als
infants, per contribuir a un entorn familiar favorable o per atendre desigualtats
socioeconòmiques, que són igualment elements que condicionen l’assoliment dels
reptes de qualsevol procés educatiu, però que no considerem per si mateixes activitats
o polítiques educatives.
La redacció completa de l’objecte de la convocatòria diu “L’objecte de la present
convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
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concessió, pagament, i justificacions de les subvencions (...) destinades a finançar
projectes educatius que tinguin com a objectiu la millora de l’èxit educatiu, la
reducció de l’abandonament escolar prematur i el foment de les habilitats de pares i
mares per desenvolupar la seva funció educativa (...).
Aquesta redacció situa clarament la convocatòria en l’àmbit educatiu, i, per tant, sense
entrar a realitzar judicis de valor sobre la idoneïtat de la proposta en relació als
objectius que es planteja assolir, es considera que no correspon a aquesta
convocatòria de subvencions.”
Fonaments de dret
Vista la base núm. 8 del punt B. Determinacions generals comunes de la convocatòria
(núm. 08083/16) per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports –Gerència de
Serveis d’Educació- a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016.
Vist els articles els arts. 42, 43.3, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès l’establert a la disposició transitòria tercera de La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
I en correlació amb el paràgraf anterior, atès l’apartat 8.2) de l’esmentada Refosa que
estén la delegació de les competències executives i resolutòries en l’àmbit de les
competències respectives a la resolució, entre altres, dels recursos administratius de
reposició, tant potestatius com obligatoris als que fan referència la legislació sobre
procediment administratiu, règim local i hisendes locals, que s’interposin contra els
actes administratius definitius.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de l’escrit d’interposició de recurs de reposició,
de data 3 d’agost de 2016 (data de registre 4/08/16 i núm. 1600044930) per part de la
Fundació Privada INDERA, contra la denegació de la subvenció sol·licitada en el marc
de la convocatòria (núm. 08083/16) per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports –
Gerència de Serveis d’Educació- a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2016.
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Segon.- DESESTIMAR el recurs referit en el primer acord pels motius esmentats en la
part expositiva d’aquest dictamen i que son fidel reproducció de l’informe tècnic emès
per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i que consta a
l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Bigues i
Riells, referent a les obres del projecte constructiu de ”Millora de la intersecció
entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. T.m. Bigues i Riells”, a executar per la
Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BP-1432, en el terme municipal de Bigues i Riells, la qual és gestionada per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
En el p.k. 22,375 de l’esmentada carretera es troba la cruïlla amb la carretera BV1483, també de titularitat de la Diputació de Barcelona, que serveix d’accés al nucli de
Riells del Fai. En aquesta intersecció es troben quatre parades de bus sense passos
de vianants adequats, i a més a més, es plantegen problemes de visibilitat.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
Amb l’objecte de millorar la seguretat viària de la referida cruïlla mitjançant la seva
transformació en una rotonda, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va
redactar el projecte constructiu de “Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432
i la BV-1483. T.m. Bigues i Riells”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Bigues i Riells, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius
àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte
constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la
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competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la
part dispositiva del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni elaborada per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Bigues i Riells, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 603.326,79 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:

Cost (IVA inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de Bigues i
Riells

603.326,79 EUR

555.339,00 EUR

47.987,79 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de Bigues i Riells s’ha aportat el certificat acreditatiu
de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte
del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 603.326,79 EUR, dels quals
555.339,00 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 47.987,79 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
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Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Bigues i Riells, amb la finalitat de l’execució de les obres
del projecte constructiu de “Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV1483. T.m. Bigues i Riells” (Codi: 6028-PC-01), tot això d’acord amb el text de la
minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS SOBRE
LES OBRES DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ ENTRE
LA CARRETERA BP-1432 I LA BV-1483
ENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II),publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra.
Carolina Pujol Blaya.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BP-1432, en el terme municipal de Bigues i Riells, és una via de titularitat de
la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. En el p.k. 22,375 de l’esmentada carretera es troba la cruïlla amb la carretera BV-1483,
també de titularitat de la Diputació de Barcelona, que serveix d’accés al nucli de Riells del
Fai, la qual planteja problemes de visibilitat i on es troben quatre parades de bus sense
passos de vianants adequats.
III. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària de la cruïlla mitjançant la seva transformació
en una rotonda, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de
“Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. T.m. Bigues i Riells”.
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Bigues i Riells,
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en ordre a l’execució, en el terme municipal de Bigues i Riells, de les obres del projecte
constructiu de “Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. T.m. Bigues
i Riells” (Codi: 6028-PC-01), i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 603.326,79 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Bigues i Riells:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de Bigues
i Riells

603.326,79
EUR

555.339,00 EUR

47.987,79 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la intersecció entre la
carretera BP-1432 i la BV-1483. T.m. Bigues i Riells” (Codi: 6028-PC-01), redactat per
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de
603.326,79 EUR, IVA inclòs, dels quals 555.339,00 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61104, i 47.987,79 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl
no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats
continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis,

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions de
cadascuna de les parts.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Bigues i Riells
L’Ajuntament de Bigues i Riells es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 47.987,79 EUR.
L’Ajuntament de Bigues i Riells ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que
representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit
que no es produís cap baixa en la licitació.
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En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions de cadascuna
de les parts.
L’Ajuntament de Bigues i Riells cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat
municipal que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de
les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu, així com la finca núm. 1
de la relació de béns i drets, que està classificada com a sòl urbà.
L’Ajuntament de Bigues i Riells procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui
com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions
d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Bigues i Riells designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les
obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres.
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
En acabar les obres, dintre de l’àmbit de les obres executades, l’Ajuntament de Bigues i
Riells passarà a ser l’entitat titular i encarregada de la conservació i manteniment de tots els
elements d’urbanització que estiguin estrictament situats fora de l’àmbit de la calçada de la
carretera. Es detalla a continuació una relació dels indicats elements:
-

Ramal del carrer Font de L’Alzinella (nord-est) de la rotonda entre el límit de la rotonda i
el límit del projecte.

-

Camí fluvial del Tenes.

-

Enllumenat, reg i altres instal·lacions.

-

Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera.

-

Enjardinament de l’illot central de la rotonda.

Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Bigues i Riells.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
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per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Bigues i Riells: Joan Josep Galiano Peralta, Alcalde President;
Carolina Pujol Blaya, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 603.326,79 EUR, dels quals 555.339,00
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 47.987,79 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells,
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa,
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per
part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
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estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Referir-nos no només al
punt 21 sinó al 22, al 23 i al 24, que, per la complexitat i també per l’import de les
actuacions, agrairíem una explicació a la Comissió Informativa de Territori, que
suposem que no hi haurà cap mena de problema.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Doncs entenc que el vicepresident així ho
farà.
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de la
Granada, referent a les obres del projecte constructiu d’”Itinerari de vianants a
la carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La
Granada”, a executar per la Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-2156, en el terme municipal de la Granada. Aquesta via és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
La indicada carretera és molt utilitzada per a la comunicació entre el nucli de la
Granada i el barri del carrer Nou, però actualment els vianants no hi tenen un accés
independent de la calçada. El tram de la mateixa carretera situat en el municipi de
Santa Fe del Penedès disposa d’una vorera que finalitza en el límit amb el terme
municipal de la Granada, deixant inacabat l’itinerari per vianants.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de la Granada, i amb l’objecte de millorar la seguretat de
vehicles i vianants a la cruïlla amb el carrer Nou, l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La Granada”, el qual
preveu la creació d’un itinerari, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat
dels usuaris de la carretera, en el tram entre els p.k. 0,509 i 0,860.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
la Granada, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius
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àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte
constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la
competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la
part dispositiva del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni elaborada per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de la Granada, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 261.627,34 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

261.627,34 EUR

Diputació de
Barcelona
164.825,22 EUR

Ajuntament de la Granada
96.802,12 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de la Granada s’ha aportat el certificat acreditatiu de
la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del
conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 261.627,34 EUR, dels quals
164.825,22 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 96.802,12 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de la Granada, amb la finalitat de l’execució de les obres del
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la
Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La Granada” (Codi: 6111-PC-01), tot això
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)

“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LA GRANADA SOBRE
LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2156 ENTRE EL NUCLI
DE LA GRANADA I SANTA FE DEL PENEDÈS. T.M. LA GRANADA (P.K. 0,509-0,860)
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE LA GRANADA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament,
Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Carme
Jounou Torrent.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-1432, en el terme municipal de la Granada, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. Aquesta carretera és molt utilitzada per a la comunicació entre el nucli de la Granada i el
barri del carrer Nou, però actualment els vianants no tenen un accés independent de la
calçada. El tram de la mateixa carretera situat en el municipi de Santa Fe del Penedès
disposa d’una vorera que finalitza en el límit amb el terme municipal de la Granada deixant
inacabat l’itinerari per vianants.
III. A petició de l’Ajuntament de la Granada, i amb l’objecte de millorar la seguretat de
vehicles i vianants a la cruïlla amb el carrer Nou, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar
el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la
Granada i Santa Fe del Penedès. T.M. La Granada”, el qual preveu la creació d’un itinerari,
segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris de la carretera, en el
tram entre els p.k. 0,509 i 0,860.
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Granada, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de la Granada, en
ordre a l’execució, en el terme municipal de la Granada, de les obres del projecte constructiu
d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del
Penedès. T.m. La Granada” (Codi: 6111-PC-01), i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 261.627,34 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
la Granada:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de la
Granada

261.627,34 EUR

164.825,22 EUR

96.802,12 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.M. La Granada” (Codi:
6111-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures,
amb un import total de 261.627,34 EUR, IVA inclòs, dels quals 164.825,22 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i 96.802,12 EUR corresponen a
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de la Granada, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, totes elles del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació de la contractació de les obres, el
seu import estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament.

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets
afectats continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
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Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de la Granada
L’Ajuntament de la Granada es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 96.802,12 EUR.
L’Ajuntament de la Granada ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la
quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís
cap baixa en la licitació.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació de la contractació de les obres, el
seu import estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de la Granada procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui
com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions
d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de la Granada cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de sòl urbà que
resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres
segons la relació de béns afectats del projecte constructiu.
L’Ajuntament de la Granada designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres.
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
En acabar les obres, dintre de l’àmbit de les obres executades, l’Ajuntament de la Granada
passarà a ser l’entitat titular i encarregada de la conservació i manteniment de tots els
elements d’urbanització que estiguin estrictament situats fora de l’àmbit de la calçada de la
carretera. Es detalla a continuació una relació dels indicats elements:
-

Enllumenat i altres instal·lacions.
Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera.
Bases i paviments del carrer Nou i del carrer Narcís Monturiol.

Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de la Granada.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
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per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
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La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de la Granada: Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde President;
Carme Jounou Torrent, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 261.627,34 EUR, dels quals 164.825,22
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 96.802,12 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de la Granada,
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat, referent a les obres del “Projecte executiu de rotonda al
p.k. 5,000 de la carretera BV-2005. T.m. Torrelles de Llobregat”, a executar per la
Diputació.- 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:
“La carretera BV-2005, en el terme municipal de Torrelles de Llobregat, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona. Aquesta carretera és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
A l’est del nucli urbà de Torrelles de Llobregat, al marge esquerre de la Riera de
Torrelles, en el p.k. 5,000, es troba la intersecció de la carretera BV-2005 amb el carrer
Jacint Verdaguer, la qual consisteix en una rotonda partida que té una capacitat
reduïda, qüestió que afecta la seva seguretat.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària de la cruïlla mitjançant la seva transformació en una rotonda circular,
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència
de Serveis de la Diputació, va redactar el “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000
de la carretera BV-2005. T.m. Torrelles de Llobregat”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits
de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu
que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva
del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni que ha estat formulada per
l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, una vegada les obres hagin
estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar
entre ambdues administracions.
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Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 237.217,34 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

237.217,34 EUR

Diputació de
Barcelona
175.540,83 EUR

Ajuntament de Torrelles
de Llobregat
61.676,51 EUR

Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha presentat el certificat acreditatiu de
la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del
conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 237.217,34 EUR, dels quals
175.540,83 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 61.676,51 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
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de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, amb la finalitat de l’execució de les
obres del “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000 de la carretera BV-2005. T.m.
Torrelles de Llobregat” (Codi: 5021-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta
del conveni que es transcriu a continuació:
(...)

“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE
LLOBREGAT SOBRE LES OBRES DE ROTONDA AL P.K. 5,000 DE LA CTRA. BV-2005
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT, representat per l'Il·lm. Alcalde president
de l'Ajuntament, Sr. Ferran Puig Verdaguer, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Albert
Díaz Albiñana.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-2005, en el terme municipal de Torrelles de Llobregat, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. A l’est del nucli urbà de Torrelles de Llobregat, al marge esquerre de la Riera de Torrelles,
en el p.k. 5,000, es troba la intersecció de la carretera BV-2005 amb el carrer Jacint
Verdaguer, la qual consisteix en una rotonda partida que té una capacitat reduïda, que
afecta la seva seguretat.
III. A petició de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària de la cruïlla mitjançant la seva transformació en una rotonda circular,
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de
Serveis de la Diputació, va redactar el “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000 de la
carretera BV-2005. T.m. Torrelles de Llobregat”.
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, en ordre a l’execució, en el terme municipal de Torrelles de Llobregat, de les
obres del “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000 de la carretera BV-2005. T.m. Torrelles
de Llobregat” (Codi: 5021-PC-01), i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de
les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 237.217,34 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

237.217,34 EUR

175.540,83 EUR

61.676,51 EUR
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Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

l’execució de les obres del “Projecte executiu de rotonda al p.k. 5,000 de la carretera BV2005. T.m. Torrelles de Llobregat” (Codi: 5021-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 237.217,34 EUR, IVA inclòs,
dels quals 175.540,83 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, i
61.676,51 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101,
totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici
2016.

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa i/o ocupació temporal de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per
les obres situats en sòl urbà, de conformitat amb la relació de béns i drets afectats
continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar la quantia de l’aportació econòmica de l’Ajuntament.

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 61.676,51 EUR.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que
representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit
que no es produís cap baixa en la licitació.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar la quantia de l’esmentada aportació econòmica de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la
mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de
titularitat municipal que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per
l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu.
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L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat designarà un tècnic municipal per fer el seguiment
de les obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres.
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa i, si s’escau, dels sistemes de contenció.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència correspon a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat des de la finalització de les
obres.
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat: Ferran Puig Verdaguer, Alcalde President;
Albert Díaz Albiñana, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 237.217,34 EUR, dels quals 175.540,83
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
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l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 61.676,51 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Locals de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, referent a les obres del projecte constructiu d’”Itinerari de
vianants i millora de revolt a la BV-5001 entre el nucli urbà de Montornès i la
Urbanització de Ca l’Ametller. T.m. Montornès del Vallès”, a executar per la
Diputació.- 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:
“La carretera BV-5001, en el terme municipal de Montornès del Vallès, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona. Aquesta carretera és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que
habilités un itinerari de vianants, paral·lel a l’esmentada carretera, entre el nucli de la
població fins a la Urbanització de Ca l’Ametller. Així mateix, la Diputació ha detectat
deficiències en el revolt de la carretera BV-5001 al p.k. 19,015 en un tram coincident
amb el d’implantació de l’itinerari de vianants.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
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Per tal d’efectuar una actuació conjunta, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va
redactar el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i millora de revolt a la BV-5001
entre el nucli urbà de Montornès i la Urbanització de Ca l’Ametller. T.m. Montornès del
Vallès”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels
respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit
projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar
sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons
s’especifica en la part dispositiva del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni que ha estat formulada per
l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 814.210,88 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

814.210,88 EUR

Diputació de
Barcelona
802.679,14 EUR

Ajuntament de
Montornès del Vallès
11.531,74 EUR

Atès que l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha presentat el certificat acreditatiu de
la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del
conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 814.210,88 EUR, dels quals
802.679,14 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta d’11.531,74 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
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Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Montornès del Vallès, amb la finalitat de l’execució de les
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i millora de revolt a la BV-5001
entre el nucli urbà de Montornès i la Urbanització de Ca l’Ametller. T.M. Montornès del
Vallès”(Codi: 4812-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es
transcriu a continuació:
(...)

“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL
VALLÈS SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS I MILLORA DE REVOLT A LA
BV-5001 ENTRE EL NUCLI URBÀ DE MONTORNÈS I
LA URBANITZACIÓ DE CA L’AMETLLER P.K. 18,450-19,400

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. José Antonio Montero Domínguez, assistit per la Secretària de la
Corporació, Sra. Mª Julia Cid Barrio.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-5001, en el terme municipal de Montornès del Vallès, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. L’Ajuntament de Montornès del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona que
habilités un itinerari de vianants, paral·lel a l’esmentada carretera, entre el nucli de la
població fins a la Urbanització de Ca l’Ametller. Així mateix, la Diputació ha detectat
deficiències en el revolt de la carretera BV-5001 al p.k. 19,015 en un tram coincident amb el
d’implantació de l’itinerari de vianants.
III. Per tal d’efectuar una actuació conjunta, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i millora de revolt a la BV-5001 entre el nucli urbà
de Montornès i la Urbanització de Ca l’Ametller. T.M. Montornès del Vallès”.
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IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, en ordre a l’execució, en el terme municipal de Montornès del Vallès, de les obres
del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i millora de revolt a la BV-5001 entre el nucli
urbà de Montornès i la Urbanització de Ca l’Ametller. T.M. Montornès del Vallès”(Codi:
4812-PC-01), i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 814.210,88 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Montornès del Vallès:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Montornès del Vallès

814.210,88 EUR

802.679,14 EUR

11.531,74 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i millora de revolt a
la BV-5001 entre el nucli urbà de Montornès i la Urbanització de Ca l’Ametller. T.m.
Montornès del Vallès”(Codi: 4812-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures, amb un import total de 814.210,88 EUR, IVA inclòs, dels
quals 802.679,14 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i 11.531,74
EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100,
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totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici
2016.
-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats, de
conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar l’import de l’aportació de la Diputació al finançament de les
obres.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent en l’import de 11.531,74 EUR.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit de la seva
aportació al finançament de les obres.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la
mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de
titularitat municipal que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per
l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. Pel que
fa als terrenys ocupats temporalment per a l’execució de les obres, un cop finalitzades
aquestes, la Diputació de Barcelona reposarà els terrenys al seu estat original.
L’Ajuntament de Montornès del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres.
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de la
seva senyalització horitzontal i vertical fixa i de les contencions de vehicles, així com de la
pavimentació del camí en sòl no urbà i de les proteccions de vianants en sòl no urbà.
En acabar les obres, dintre de l’àmbit de les obres executades, l’Ajuntament de Montornès
del Vallès s’encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements
d’urbanització:
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-

Voreres i paviments fora de la calçada de la carretera en sòl urbà i urbanitzable.
Baranes i/o elements de protecció dels vianants en sòl urbà i urbanitzable.
Mobiliari urbà.
Instal·lacions de previsió d’enllumenat.

Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
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(Sg. Per l’Ajuntament de Montornès del Vallès: José Antonio Montero Domínguez, Alcalde
President; Mª Julia Cid Barrio, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 814.210,88 EUR, dels quals 802.679,14
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta d’11.531,74 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat Autònoma de Barcelona per al seguiment, la recerca i la conservació
en l’àmbit dels espais naturals.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’Administració Pública, promotora i gestora de la Xarxa
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
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La missió de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals és la preservació dels valors naturals i
culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el
desenvolupament socio-econòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la
resta d’agents públics i privats del territori.
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals desenvolupa accions amb l’objecte, entre altres,
de donar suport i fomentar les activitats relacionades amb la recerca científica, i
l’aplicació dels resultats per millorar la gestió del recursos naturals.
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals porta realitzant seguiments de paràmetres
ecològics als seus espais protegits des de fa dues dècades, amb l’objectiu de millorar
la seva gestió i la conservació.
Recentment aquesta corporació ha redactat el Pla estratègic de seguiment i recerca
per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona pel període 2015-2024, i s’han elaborat els plans de Conservació del
Patrimoni Natural als Parcs del Montseny, Garraf i Olèrdola, i resten en fase d’elaboració
els de la resta dels parcs.
La gestió del parc natural es basa en la participació i col·laboració en la presa de
decisions de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit
territorial del parc així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i
conservacionistes interessades en la gestió de l’espai natural.
Els diferents parcs tenen una llarga tradició en seguiment tant d’espècies vegetals,
animals com de processos ecològics, fomentat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
i a la vegada, per diverses institucions de recerca tant públiques com privades i en
especial, la Universitat Autònoma de Barcelona, on alguns dels seus investigadors
porten temps realitzant estudis i recerques. La Diputació de Barcelona té diverses
finques i equipaments dins dels Parcs Naturals, alguns amb vocació de serveis per al
suport de la recerca i pedagogia.
La Universitat Autònoma de Barcelona és una entitat que té com a missió la docència
universitària amb la preparació de professionals futurs en totes les disciplines, i entre
altres, les relacionades amb la biodiversitat, el seu coneixement, gestió i seguiment, i a
la vegada, la recerca en aquests àmbits així com la transferència de coneixements a
empreses, administracions i entitats.
L’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, format per diversos investigadors, du a
terme, recerca en temes relatius a la biodiversitat, processos ecològics, medi físic,
recerca aplicada i transferència i divulgació de coneixement. Molts grups de treball de la
Universitat Autònoma de Barcelona tenen experiència en monitoratge de la biodiversitat,
medi físic, i en estadística, aspecte que es reflexa amb els diferents convenis i contractes
amb administracions públiques i entitats privades, així com les publicacions realitzades. A
la vegada, té experiència en la recerca aplicada a la gestió de recursos naturals i els seus
usos de forma sostenible, havent realitzat experiments aplicats, desenvolupant
tecnologies de suport per a administracions i empreses, i finalment, implementant accions
de gestió i conservació sobre el terreny, per exemple a través de convenis de custòdia
del territori.
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Les institucions que formen part del conveni marc desitgen col·laborar i participar en
les actuacions necessàries per establir les bases i les eines de col·laboració per poder
dur a terme recerques i seguiments en l’àmbit del que disposa el Pla estratègic de
seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona pel període 2015-2024, i del que disposen els respectius
plans de conservació dels parcs, per tal de poder adoptar una estratègia general i
conjunta.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 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 que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Vist el punt 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 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 el conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al seguiment, la recerca i la
conservació en l’àmbit dels espais naturals, d’acord amb la minuta de conveni que es
transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, PER AL SEGUIMENT, LA RECERCA I LA
CONSERVACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ESPAIS NATURALS.
REUNITS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 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), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).

137

Àrea de Presidència
Secretaria General

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, representada per xxxxxx, per a la
subscripció de convenis i contractes d’investigació per part de la UAB, amb seu social al
Campus Universitari s/n, 08913 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació
fiscal (NIF) Q-0818002-H.
EXPOSEN
1.

Antecedents generals

1.1 Diputació de Barcelona
Primer. Que la Diputació de Barcelona és l’Administració Pública, promotora i gestora de la
Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Segon. Que la missió de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals és la preservació dels valors
naturals i culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el
desenvolupament socio-econòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la resta
d’agents públics i privats del territori.
Tercer. Que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals desenvolupa accions amb l’objecte, entre
altres, de donar suport i fomentar les activitats relacionades amb la recerca científica, i
l’aplicació dels resultats per millorar la gestió del recursos naturals.
Quart. Que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals porta realitzant seguiments de paràmetres
ecològics als seus espais protegits des de fa dues dècades, amb l’objectiu de millorar la
seva gestió i la conservació.
Cinquè. Que recentment aquesta corporació ha redactat el Pla estratègic de seguiment i
recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona pel període 2015-2024.
Sisè. Que s’han elaborat els plans de Conservació del Patrimoni Natural als Parcs del
Montseny, Garraf i Olèrdola, i resten en fase d’elaboració els de la resta dels parcs.
Setè. Que la gestió del parc natural es basa en la participació i col·laboració en la presa de
decisions de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit territorial
del parc així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i conservacionistes
interessades en la gestió de l’espai natural.
Vuitè. Que els diferents parcs tenen una llarga tradició en seguiment tant d’espècies
vegetals, animals com de processos ecològics, fomentat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, i a la vegada, per diverses institucions de recerca tant públiques com privades i en
especial, la Universitat Autònoma de Barcelona, on alguns dels seus investigadors porten
temps realitzant estudis i recerques.
Novè. Que la Diputació de Barcelona té diverses finques i equipaments dins dels Parcs
Naturals, alguns amb vocació de serveis per al suport de la recerca i pedagogia.
Desè. Que la Diputació de Barcelona té diferents propietats dintre dels espais naturals, amb
l’objecte de la seva millora i conservació, i que en elles es realitzen seguiments de la
biodiversitat i recerques.
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1.2 Universitat Autònoma de Barcelona
Primer. Que la Universitat Autònoma de Barcelona és una entitat que té com a missió la
docència universitària amb la preparació de professionals futurs en totes les disciplines, i
entre altres, les relacionades amb la biodiversitat, el seu coneixement, gestió i seguiment, i a
la vegada, la recerca en aquests àmbits així com la transferència de coneixements a
empreses, administracions i entitats.
Segon. Que l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, format per diversos
investigadors, du a terme, recerca en temes relatius a la biodiversitat, processos ecològics,
medi físic, recerca aplicada i transferència i divulgació de coneixement.
Tercer. Que molts grups de treball de la UAB tenen experiència en monitoratge de la
biodiversitat, medi físic, i en estadística, aspecte que es reflexa amb els diferents convenis i
contractes amb administracions públiques i entitats privades, així com les publicacions
realitzades. A la vegada, té experiència en la recerca aplicada a la gestió de recursos naturals i
els seus usos de forma sostenible, havent realitzat experiments aplicats, desenvolupant
tecnologies de suport per a administracions i empreses, i finalment, implementant accions de
gestió i conservació sobre el terreny, per exemple a través de convenis de custòdia del territori.
Que els objectius principals i beneficis que obtindran ambdues institucions s’exposen a
continuació:
Objectius
-

-

-

Col·laborar en la realització d’estudis i recerques que condueixin a la millora del
coneixement del medi físic, el paisatge, la biodiversitat i els hàbitats presents als espais
naturals, així com la millora de la gestió dels seus recursos naturals. Aquests estudis i
recerques es faran en el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la
conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
pel període 2015-2024, així com dels plans de conservació que hagin estat aprovats pels
Consells Coordinadors dels parcs.
Propiciar la transmissió d’informació dins de la Xarxa de Parcs de la Diputació de
Barcelona i proporcionar informació i suport metodològic en els seguiments de la
biodiversitat. D’altra banda, realitzar una tasca de divulgació dels seguiments i les
recerques realitzades, així com dels resultats obtinguts, entre el púbic en general, i entre
el personal especialitzat.
Col·laborar en els programes de formació universitària establint sinergies per tal que els
universitaris es puguin formar en les diferents temàtiques que es tractin dins dels
Convenis Específics derivats d’aquest Conveni Marc.

Beneficis de la posada en pràctica del present Conveni:
Del treball conjunt entre ambdues organitzacions signants, en sorgiran diferents beneficis i
sinergies que es faran palesos en els següents aspectes:
La Diputació de Barcelona es beneficiarà en:
-

Posar a la pràctica una part del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la
conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
pel període 2015-2024.
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-

Recopilar dades de l’estat de la biodiversitat i dels ecosistemes que permetin elaborar o
actualitzar els diferents plans de conservació dels parcs.

-

Tenir una infraestructura i personal per a desenvolupar els estudis sota la direcció
científica d’un organisme investigador i docent amb llarga experiència com és la UAB.

-

Participar en la divulgació d’aquests en fòrums transversals, tècnics i científics.

-

Poder disposar de personal universitari en formació (Pràcticums, Treballs de Fi de Grau,
Màsters, etc.) per a interaccionar amb la realització de tasques de seguiment i recerca.

-

Disposar d’eines modernes de seguiment de la biodiversitat i el medi natural en el marc
del repte del canvi global, i de la sostenibilitat dels recursos naturals i la compatibilitat del
seus usos.

La Universitat Autònoma de Barcelona es beneficiarà en:
-

-

-

-

Disposar dels espais naturals com a àrees d’experimentació on poder realitzar les
recerques i estudis pertinents, en el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca per a
la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona pel període 2015-2024 i del que s’estableix en els Plans de Conservació.
Disposar, d’acord amb les disponibilitats de cada parc dels espais necessaris, suport
logístic i infraestructures on poder realitzar docència i recerca universitària, en especial
pràctica i dirigida als seguiments i conservació de la biodiversitat (dels Graus de Biologia
i Biologia Ambiental, Geologia, del Màsters com ara els d’Ecologia Terrestre i Gestió de
la Biodiversitat i de Biologia i Biotecnologia vegetals).
Poder participar i col·laborar en accions conjuntes de seguiment i de recerca amb els
gestors públics de la Xarxa d’Espais Protegits de la Diputació de Barcelona.
Participar en la transferència de coneixements de gestió i conservació a gestors, altres
investigadors, col·lectius privats i professionals, i poder crear eines aplicades sorgides de
la recerca per a la transferència del coneixement i gestió dels recursos naturals.

Que les parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per convenir, i de comú acord fan
constar els següents
PACTES
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, per
poder establir els convenis específics que permetin portar a terme recerques i seguiments
en l’àmbit del que disposa el Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del
medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona pel període 20152024, i del que disposen els respectius plans de conservació dels parcs.
Potenciar la transmissió d’informació dins de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona
i proporcionar estudis sobre biodiversitat, hàbitats, processos ecològics i el medi físic. A la
vegada, realitzar una tasca de divulgació dels resultats obtinguts.
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Col·laborar amb els òrgans de docència i recerca universitària, en els programes de
formació universitària establint sinergies per tal que els universitaris es puguin formar en els
diferents àmbits d’estudi dels convenis específics que es realitzaran en el present Conveni
Marc.
Segon.- Compromisos de les parts
Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment,
d’acord amb el pacte quart d’aquest Conveni Marc, i a concretar els diferents plans de
treball o convenis específics a dur a terme, amb la voluntat d’aportar els mitjans necessaris
per a que les tasques es puguin realitzar satisfactòriament.
La Diputació de Barcelona posarà a disposició les dependències dels parcs, les seves
finques públiques i una part del seu personal, per tal de donar suport en els diferents estudis
i recerques dels Convenis Específics que siguin aprovats, d’acord amb la direcció científica i
la comissió de coordinació i seguiment d’aquests.
Per desenvolupament dels estudis i recerques, s’establiran convenis específics anuals o
plurianuals, que es realitzaran amb el suport dels organismes que es creguin necessaris i en
especial la UAB. Aquests Convenis Específics tindran les dotacions d’infraestructura i
econòmiques que es considerin adients per tal que s’executin, sempre en funció de la
disponibilitat dels recursos econòmics i de personal.
La UAB, a través de l’Equip d’investigadors amb experiència avalada pels treballs
desenvolupats de recerca, conservació i seguiment en biodiversitat en l’àmbit dels espais
naturals, assumirà la direcció científica dels respectius Convenis Específics derivats
d’aquest Conveni Marc, així com l’elaboració d’un informe al finalitzar cada any amb els
resultats obtinguts, les característiques del qual es detallaran en cada Conveni Específic.
La Universitat Autònoma de Barcelona col·laborarà en l’aportació d’investigadors propis i
membres dels equips d’investigació per tal que realitzin recerques associades a cada
Conveni Específic o pla de treball.
Tercer.- Convenis específics i plans de treball
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte
d’acord i formalització en un nou conveni específic, o del corresponent pla de treball anual.
Els convenis específics, i els plans de treball es presentaran dins de l’any en el qual es faci
la despesa pressupostària corresponent i especificaran un programa de treball amb el
calendari i metodologia a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions, i la forma
de presentar els resultats i la seva divulgació.
Durant la vigència del conveni marc es preveuen dur a terme els següents convenis
específics amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i concretament amb els diferents
departaments o facultats que es detallen a continuació, tenint en compte que el nom
d’aquests/es pot variar al llarg de la vigència del conveni, atenent al fet que les
organitzacions són ens canviants i les necessitats d’estudis concrets poden variar:
-

Flora prioritària, amb la col·laboració del Departament de Biologia Animal, Vegetal i
Ecologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

-

Estudi Immunocontracepció del porc senglar, amb la col·laboració del Departament de
Sanitat i d'Anatomia Animals, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Al llarg del període de vigència del present Conveni es podran afegir nous Convenis
Específics que no s’han detallat en aquesta previsió, i que puguin sorgir d’acord amb les
necessitats de gestió, de mutu acord entre ambdues parts.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de coordinació i seguiment integrada per un representant de cada institució. Per
part de la Diputació de Barcelona serà un membre de l’equip tècnic i en el cas de la UAB, el
professor Llorenç Sáez Gonyalons, del departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal
i d’Ecologia.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords presos.
La Comissió té les següents funcions:
-

Dirigir i impulsar el Conveni.

-

Representar institucionalment les entitats participants.

-

Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present Conveni
Marc.

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de quatre
anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo,
fins a quatre anys com a màxim, però condicionat als Convenis Específics que es
realitzaran. Els Convenis Específics es redactaran pels representants d’ambdues parts i es
posaran a la signatura dels responsables adients, per la seva aprovació.
A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la seva intenció de
prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de venciment del
termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
Conveni Marc de Col·laboració.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni es comprometen a donar compliment a tot allò que
estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present
conveni.
Setè.- Modificacions del conveni
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
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Vuitè.- Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a
la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa.
Novè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Desè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i per la resta
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Onzè.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present Conveni Marc de Col·laboració.
En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen”.

Segon.- Notificar a la Universitat Autònoma de Barcelona els presents acords, pel seu
coneixement i als efectes escaients.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat de Barcelona per al seguiment, la recerca i la conservació en l’àmbit
dels espais naturals.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’Administració Pública, promotora i gestora de la Xarxa
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs
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Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
La missió de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals és la preservació dels valors naturals i
culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el
desenvolupament socio-econòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la
resta d’agents públics i privats del territori.
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals desenvolupa accions amb l’objecte, entre
altres, de donar suport i fomentar les activitats relacionades amb la recerca científica, i
l’aplicació dels resultats per millorar la gestió del recursos naturals.
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals porta realitzant seguiments de paràmetres
ecològics als seus espais protegits des de fa dues dècades, amb l’objectiu de millorar
la seva gestió i la conservació.
Recentment aquesta corporació ha redactat el Pla estratègic de seguiment i recerca
per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona pel període 2015-2024, i s’han elaborat els plans de Conservació del
Patrimoni Natural als Parcs del Montseny, Garraf i Olèrdola, i resten en fase d’elaboració
els de la resta dels parcs.
La gestió dels parcs naturals es basa en la participació i col·laboració en la presa de
decisions de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit
territorial del parc així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i
conservacionistes interessades en la gestió de l’espai natural.
Els diferents parcs tenen una llarga tradició en seguiment tant d’espècies vegetals i
animals, com de processos ecològics, fomentat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, i a la vegada, per diverses institucions de recerca tant públiques com
privades i en especial, la Universitat de Barcelona, on alguns dels seus investigadors
porten dècades realitzant estudis i recerques. La Diputació de Barcelona té diverses
finques i equipaments dins dels Parcs Naturals, alguns amb vocació de serveis per al
suport de la recerca i pedagogia.
La Universitat de Barcelona és una entitat que té com a missió la docència
universitària i la preparació de professionals en totes les disciplines, i entre altres, les
relacionades amb el medi ambient, la biodiversitat, el seu coneixement, gestió i
seguiment, i a la vegada, la recerca en aquests àmbits; així com la transferència de
coneixements a empreses, administracions i entitats.
La Universitat de Barcelona, mitjançant diversos equips d’investigadors, du a terme,
recerca en temes relatius al medi ambient, la biodiversitat, processos ecològics, medi
físic, recerca aplicada i transferència i divulgació de coneixement.
Molts grups de treball de la Universitat de Barcelona tenen experiència en monitoratge de
la biodiversitat, medi físic, estadística, etc., aspectes que es reflecteixen en els diferents
convenis i contractes que ha establert amb administracions públiques i entitats privades,
així com les publicacions realitzades. A la vegada, té experiència en la recerca aplicada a
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la gestió de recursos naturals i els seus usos de forma sostenible, havent realitzat
experiments aplicats, desenvolupant tecnologies de suport per a administracions i
empreses, i finalment, implementant accions de gestió i conservació sobre el terreny, per
exemple a través de convenis de custòdia del territori.
Les institucions que formen part del conveni marc desitgen col·laborar i participar en
les actuacions necessàries per establir les bases i les eines de col·laboració per poder
dur a terme recerques i seguiments en l’àmbit del que disposa el Pla estratègic de
seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona pel període 2015-2024, i del que disposen els respectius
plans de conservació dels parcs, per tal de poder adoptar una estratègia general i
conjunta.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 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 que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Vist el punt 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 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 el conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i la Universitat de Barcelona, per al seguiment, la recerca i la conservació
en l’àmbit dels espais naturals, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a
continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER AL SEGUIMENT, LA RECERCA I LA
CONSERVACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ESPAIS NATURALS
REUNITS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
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d’acord amb la Refosa núm. 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), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
UNIVERSITAT DE BARCELONA (des d’ara UB, proveïda de NIF Q0818001J amb domicili a
la Gran Via de les Corts Catalanes, 585), representada en aquest acte pel Sr. Dídac
Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, en virtut del nomenament
per Decret 160/2012, d’11 de desembre (DOGC núm.6272, de 12 de desembre), com
representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que preveu l’Estatut de
la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993,
de 22 d’octubre).
EXPOSEN
1.

Antecedents generals

1.1 Diputació de Barcelona
Primer. Que la Diputació de Barcelona és l’Administració Pública, promotora i gestora de la
Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals i l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Segon. Que la missió de la Gerència de Serveis d’Espais és la preservació dels valors
naturals i culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el
desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la resta
d’agents públics i privats del territori.
Tercer. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals desenvolupa accions amb l’objecte,
entre altres, de donar suport i fomentar les activitats relacionades amb la recerca científica, i
l’aplicació dels resultats per millorar la gestió del recursos naturals.
Quart. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals porta realitzant seguiments de
paràmetres ecològics als seus espais protegits des de fa dues dècades, amb l’objectiu de
millorar la seva gestió i la conservació.
Cinquè. Que recentment aquesta corporació ha redactat el Pla estratègic de seguiment i
recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona pel període 2015-2024.
Sisè. Que els Plans de Conservació del Patrimoni Natural dels espais naturals de la Xarxa de
Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona s’han elaborat en alguns parcs o
s’estan elaborant en altres.
Setè. Que la gestió dels parcs naturals es basa en la participació i col·laboració en la presa de
decisions de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit territorial
del parc així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i conservacionistes
interessades en la gestió de l’espai natural.
Vuitè. Que els diferents parcs tenen una llarga tradició en seguiment tant d’espècies
vegetals i animals, com de processos ecològics, fomentat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, i a la vegada, per diverses institucions de recerca tant públiques com privades i en
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especial, la Universitat de Barcelona, on alguns dels seus investigadors porten dècades
realitzant estudis i recerques.
Novè. Que la Diputació de Barcelona té diverses finques i equipaments dins dels Parcs
Naturals, alguns amb vocació de serveis per al suport de la recerca i pedagogia.
Desè. Que la Diputació de Barcelona té diferents propietats dintre dels espais naturals, amb
l’objecte de la seva millora i conservació, i que en elles es realitzen recerques i seguiments de
la biodiversitat.
1.2 Universitat de Barcelona
Primer. Que la Universitat de Barcelona és una entitat que té com a missió la docència
universitària i la preparació de professionals en totes les disciplines, i entre altres, les
relacionades amb el medi ambient, la biodiversitat, el seu coneixement, gestió i seguiment, i
a la vegada, la recerca en aquests àmbits; així com la transferència de coneixements a
empreses, administracions i entitats.
Segon. Que la Universitat de Barcelona, mitjançant diversos equips d’investigadors, du a
terme, recerca en temes relatius al medi ambient, la biodiversitat, processos ecològics, medi
físic, recerca aplicada i transferència i divulgació de coneixement.
Tercer. Que molts grups de treball de la UB tenen experiència en monitoratge de la
biodiversitat, medi físic, estadística, etc., aspectes que es reflecteixen en els diferents convenis
i contractes que ha establert amb administracions públiques i entitats privades, així com les
publicacions realitzades. A la vegada, té experiència en la recerca aplicada a la gestió de
recursos naturals i els seus usos de forma sostenible, havent realitzat experiments aplicats,
desenvolupant tecnologies de suport per a administracions i empreses, i finalment,
implementant accions de gestió i conservació sobre el terreny, per exemple a través de
convenis de custòdia del territori.
Que els objectius principals i beneficis que obtindran ambdues institucions s’exposen a
continuació:
Objectius
-

-

-

Col·laborar en la realització d’estudis i recerques que condueixin a la millora del
coneixement de la biodiversitat i els hàbitats presents als espais naturals gestionats per la
Diputació de Barcelona, així com la millora de la gestió dels seus recursos naturals. Aquests
estudis i recerques es faran en el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la
conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
pel període 2015-2024.
Propiciar l’augment i la transmissió d’informació dins de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona i proporcionar informació i suport metodològic en els seguiments
de la biodiversitat. D’altra banda, realitzar una tasca de divulgació dels seguiments i les
recerques realitzades, així com dels resultats obtinguts, entre el púbic en general, i entre
el personal especialitzat.
Col·laborar amb els òrgans de docència i recerca universitària en els programes de
formació universitària establint sinergies per tal que els alumnes de la UB es puguin
formar de forma pràctica en els temes de gestió de la biodiversitat, i els organismes
públics de la gestió de la natura (Diputació de Barcelona) puguin rebre suport en
l’aplicació dels seus seguiments per part de l’estament universitari. Les diferents
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temàtiques que es tractin ho faran dins dels Convenis Específics derivats d’aquest
Conveni Marc.
Beneficis de la posada en pràctica del present Conveni:
Del treball conjunt entre ambdues organitzacions signants, en sorgiran diferents beneficis i
sinergies que es faran palesos en els següents aspectes:
La Diputació de Barcelona es beneficiarà en:
-

-

-

-

-

Posar a la pràctica una part del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la
conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
pel període 2015-2024.
Recopilar dades de l’estat de la biodiversitat i dels ecosistemes que permetin elaborar o
actualitzar els diferents plans de conservació dels parcs.
Tenir una infraestructura i personal per a desenvolupar els estudis sota la direcció
científica d’un organisme investigador i docent amb llarga experiència com és la
Universitat de Barcelona.
Participar en la divulgació d’aquests en fòrums transversals, tècnics i científics. Poder
disposar de personal universitari en formació (Pràcticums, Treballs de Fi de Grau,
Màsters, etc.) per a interaccionar amb la realització de tasques de seguiment i recerca.
Disposar d’eines modernes de seguiment de la biodiversitat i el medi natural en el marc
del repte del canvi ambiental global, i de la sostenibilitat dels recursos naturals i la
compatibilitat del seus usos.

La Universitat de Barcelona es beneficiarà en:
-

-

-

-

Disposar dels espais naturals com a àrees d’experimentació on poder realitzar les
recerques i estudis pertinents, en el marc del Pla estratègic de seguiment i recerca per a
la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona pel període 2015-2024 i del que s’estableix en els Plans de Conservació.
Disposar, d’acord amb les disponibilitats de cada parc dels espais necessaris, suport
logístic i infraestructures on poder realitzar docència i recerca universitària, en especial
pràctica i dirigida als seguiments i conservació de la biodiversitat (dels Graus de Biologia,
Ciències Ambientals, Geologia, dels Màsters de Biodiversitat i de Restauració, així com
d’altres Màsters i Doctorat).
Poder participar i col·laborar en accions conjuntes de seguiment i de recerca amb els
gestors públics de la Xarxa d’Espais Protegits de la Diputació de Barcelona.
Participar en la transferència de coneixements de gestió i conservació a gestors, altres
investigadors, col·lectius privats i professionals, i poder crear eines aplicades sorgides de
la recerca per a la transferència del coneixement i gestió dels recursos naturals.

Que les parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per convenir, i de comú acord fan
constar els següents
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PACTES
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, per poder establir
els convenis específics que permetin portar a terme recerques i seguiments en l’àmbit del
que disposa el Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona pel període 2015-2024, i del que
disposen els respectius plans de conservació dels parcs.
Potenciar la transmissió d’informació dins de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona
i proporcionar estudis sobre biodiversitat, hàbitats, processos ecològics i el medi físic. A la
vegada, realitzar una tasca de divulgació dels resultats obtinguts.
Col·laborar amb els òrgans de docència i recerca universitària, en els programes de
formació universitària establint sinergies per tal que els universitaris es puguin formar en els
diferents àmbits d’estudi dels convenis específics que es realitzaran en el present Conveni
Marc.
Segon.- Compromisos de les parts
Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment,
d’acord amb el pacte quart d’aquest Conveni Marc, i a concretar els diferents convenis
específics a dur a terme, amb la voluntat d’aportar els mitjans necessaris per a que les
tasques es puguin realitzar satisfactòriament.
La Diputació de Barcelona posarà a disposició les dependències dels parcs, les seves
finques públiques i una part del seu personal, per tal de donar suport en els diferents estudis
i recerques dels Convenis Específics que siguin aprovats, d’acord amb la direcció científica i
la comissió de coordinació i seguiment d’aquests.
Pel desenvolupament dels estudis i recerques, s’establiran convenis específics anuals o
plurianuals, que es realitzaran amb el suport dels organismes que es creguin necessaris i en
especial la Universitat de Barcelona. Aquests Convenis Específics tindran les dotacions
d’infraestructures i econòmiques que es considerin adients per tal que s’executin, sempre en
funció de la disponibilitat dels recursos econòmics i de personal.
La Universitat de Barcelona, a través de l’Equip de d’investigadors amb experiència avalada
pels treballs desenvolupats de recerca i seguiment en biodiversitat en l’àmbit dels espais
naturals, assumirà la direcció científica dels respectius Convenis Específics derivats
d’aquest Conveni Marc, així com la elaboració d’un informe al finalitzar cada any amb els
resultats obtinguts, les característiques del qual es detallaran en cada Conveni Específic.
La Universitat de Barcelona col·laborarà en l’aportació d’investigadors i contractació de
personal per tal que realitzi recerques associades a cada Conveni Específic, així com en la
formació del personal que participi en els diferents Convenis.
Tercer.- Convenis específics
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte
d’acord i formalització en un nou conveni específic. Aquests convenis específics es podran fer
amb la participació de qualsevol entitat integrada al Grup Universitat de Barcelona.
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Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran un Pla de Treball amb el calendari i metodologia
a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions, i la forma de presentar els
resultats i la seva divulgació.
Durant la vigència del conveni marc es preveuen dur a terme els següents convenis
específics amb la Universitat de Barcelona, i concretament amb els diferents departaments
o facultats que es detallen a continuació, tenint en compte que el nom d’aquests/es pot
variar al llarg de la vigència del conveni, atenent al fet que les organitzacions són ens
canviants i les necessitats d’estudis concrets poden variar:
-

-

Estudi de la fauna vertebrada, amb la col·laboració del Departament de Biologia
Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA). Universitat de Barcelona.
Estudi de la productivitat primària i de l’impacte de les actuacions forestals, amb la
col·laboració del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
(BEECA). Universitat de Barcelona.
Biodiversitat d’invertebrats, amb la col·laboració del Departament de Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA). Universitat de Barcelona.
Comunitats de vegetació, amb la col·laboració del Departament de Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA). Universitat de Barcelona.
Estudi hidrogeològic i dels elements geològics d’interès per la conservació, amb la
col·laboració de Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la
Universitat de Barcelona.

Al llarg del període de vigència del present Conveni es podran afegir nous Convenis
Específics que no s’han detallat en aquesta previsió, i que puguin sorgir d’acord amb les
necessitats de gestió, de mutu acord entre ambdues parts.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de coordinació i seguiment integrada per un representant de cada institució. Per
part de la Diputació de Barcelona serà un membre de l’equip tècnic, i en el cas de la UB, un
Professor de la facultat o departament corresponent.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords presos.
La Comissió té les següents funcions:
-

Dirigir i impulsar el Conveni.
Representar institucionalment les entitats participants.
Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present Conveni
Marc.

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de quatre
anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo,
fins a quatre anys com a màxim, però condicionat als Convenis Específics que es
realitzaran. Els Convenis Específics es redactaran pels representants d’ambdues parts i es
posaran a la signatura dels responsables adients, per la seva aprovació.
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A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la seva intenció de
prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de venciment del
termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
Conveni Marc de Col·laboració.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni es comprometen a donar compliment a tot allò que
estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present
conveni.
Setè.- Modificacions del conveni
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Vuitè.- Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a
la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà sotmès a allò que disposa l’article
44 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa.
Novè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Desè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i per la resta
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Onzè.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present Conveni Marc de Col·laboració.
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En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen”.

Segon.- Notificar a la Universitat de Barcelona els presents acords, pel seu
coneixement i als efectes escaients.”
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació de les actuacions del Programa anual del Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni de cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) a la comarca
del Maresme, per import de 24.883,70 € (vint-i-quatre mil vuit-cents vuitanta-tres
euros amb setanta cèntims).- 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:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de
maig de 2014 va aprovar el dictamen, amb registre d’acords núm. 212/14, que
proposava l’aprovació del conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme.
En data 2 de juny de 2014 es van signar els convenis de cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme.
D’acord amb el pacte primer del conveni de referència, relatiu a l’objecte del conveni,
els plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis forestals es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals
d’execució, quan procedeixi. Pel que fa al PPI, per a l’any 2014, les actuacions a
executar, segons els programes anuals d’execució econòmica, es van aprovar en el
mateix dictamen que va aprovar el conveni tipus esmentat anteriorment, i per a la resta
d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’ha
d’encarregar de la definició i proposta de les actuacions del programa anual.
Segons el mateix pacte primer del conveni, l’aprovació dels programes anuals que
s’hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de
les parts intervinents. En el pacte novè del conveni, relatiu a la vigència, també
s’estableix que, cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a
l’aprovació pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa
econòmic anual de les actuacions previstes durant l’any en curs.
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Seguint el pacte cinquè del conveni tipus de referència, la Comissió de Seguiment és
l’òrgan paritari per a la interpretació del conveni, la seva execució i la proposta de
revisions del PPI, i dels seus programes anuals. Entre les seves funcions hi ha la
d’acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de vigència del
conveni tipus.
D’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat, relatiu al desenvolupament del
conveni, i en relació al PPI, la Comissió de Seguiment establirà i acordarà les obres a
executar durant l’any en curs, segons el procediment establert en el mateix pacte sisè,
que estableix, entre d’altres, que la proposta final, per a l’any en curs, de les obres
acordades i valorades per la Comissió es redactarà en una acta o document similar,
per tal que quedi constància de l’acord.
D’acord amb les actes de les Comissions de Seguiment corresponents, reunides
durant l’últim trimestre de l’any 2015 i principis del 2016, es va acordar avaluar
positivament el programa d’actuacions dutes a terme durant l’any 2015 i,
conseqüentment, aprovar la proposta final de les obres acordades i relatives a les
actuacions a executar, segons els programes anuals d’execució econòmica del Pla
municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2016, necessàries per tal
de complir amb els objectius del conveni, juntament amb l’aportació econòmica de
cada entitat.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de
març de 2016, va aprovar les actuacions del programa anual del Pla municipal de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni tipus de
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del
Maresme, per a la gestió i l’execució del PPI a la Comarca del Maresme.
En aquest mateix acte administratiu de data 10 de març de 2016 es va aprovar les
aportacions de la Diputació de Barcelona a la Federació d’ADF del Maresme, en
relació a les obres atorgades per a l’any 2016, i d’acord amb els convenis signats el 2
de juny de 2014, i entre d’altres, les corresponents als següents ajuntaments: 1.
Ajuntament d’Alella: 1.766,16€; 2. Ajuntament d’Arenys de Munt: 8.856,03€; 3.
Ajuntament de Cabrils: 2.986,20€; 4. Ajuntament de Premià de Dalt: 2.218,50€; 5.
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres: 4.522,00€; 6. Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta: 7.116,64€; 7. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: 5.263,92€; 8.
Ajuntament de Santa Susanna: 4.218,67€; 9. Ajuntament de Teià: 2.646,00€; 10.
Ajuntament de Vilanova del Vallès: 5.027,88€; i 11. l’Ajuntament de Vilassar de Dalt:
2.772,00€.
Durant el segon trimestre de l’any 2016, les Comissions de Seguiment dels convenis
de referència (ajuntaments d’Alella, Arenys de Munt, Cabrils, Premià de Dalt, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Fost de Campsentelles, Santa
Susanna, Teià, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt) es reuneixen, en sessió
extraordinària, per a acordar l’establiment i l’aprovació d’actuacions puntuals
estratègiques contemplades al Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
per al 2016.
153

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist l’informe del cap de la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals, de data 1 de
setembre de 2016, a on es relacionen els municipis en els que es pretén ampliar les
actuacions relacionades amb la prevenció d’incendis forestals i recollides en els Plans
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de la Comarca del Maresme, i a on es donen
les raons per les quals es sol·licita aquesta l’ampliació d’actuacions, anomenades
“Actuacions especials estratègiques”, i que s’inclou a l’expedient.
El pacte vuitè del conveni esmentat, relatiu al finançament, pagament i forma de
justificació, i en relació al PPI, estableix que per a la resta d’anualitats, l’aportació de la
Diputació de Barcelona es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions
establertes en el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.
D’acord amb el mateix pacte vuitè del conveni, la forma de pagament i el termini de
justificació pels successius anys s’efectuarà en les mateixes condicions que
s’especifiquen en el mateix pacte de referència.
En conseqüència, el present dictamen es complementa amb la relació de les diferents
entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), i
que efectuaran actuacions puntuals estratègiques, per a l’any 2016, i que s’adjunta
com annex 1, i amb les Actuacions Puntuals Estratègiques, per a l’any 2016, i que
s’adjunten com annex 2.
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del
Maresme.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 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 que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Vist el punt 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 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).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats que
participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i que duran a
terme actuacions puntuals estratègiques contemplades en aquest mateix Pla, per a
l’any 2016 (annex 1), i a les actuacions puntuals estratègiques, relacionades amb la
prevenció d’incendis forestals i recollides en els Plans Municipals de Prevenció
d’Incendis Forestals (PPI) de la comarca del Maresme, per a l’any 2016, separades
per ajuntament i ADF, i amb les aportacions atorgades per la Diputació de Barcelona i
per l’ajuntament corresponent (annex 2), a realitzar dins del marc del conveni de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la
gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la
comarca del Maresme.
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajust de valor positiu, pel seu import total de VINT-IQUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(24.883,70€) a favor de la Federació d’ADF del Maresme, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48900 de l’any 2016.
Tercer.- Notificar a les entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals (PPI), i que duran a terme actuacions puntuals estratègiques
contemplades en aquest mateix Pla, relacionades a l’annex 1 al present dictamen, els
presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients.”
ANNEX 1 AL DICTAMEN, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/3141, DE DATA DE LA
PROPOSTA 27 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU AL CONVENI TIPUS DE
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS, LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL
(ADF) I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL
PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI), A LA COMARCA
DEL MARESME
ENTITATS QUE PARTICIPEN EN EL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS (PPI), DE LA COMARCA DEL MARESME, I QUE DURAN A TERME
ACTUACIONS PUNTUALS ESTRATÈGIQUES, PER A L’ANY 2016
MUNICIPIS
Alella
Arenys de Munt
Cabrils
Premià de Dalt
Sant Andreu de
Llavaneres
Sant Cebrià de Vallalta

COMARCA
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
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ADF
ADF La Conreria
ADF Serra de Marina
ADF Burriac
ADF Premià de Dalt
ADF Serralada de
Montalt
ADF Vallalta

IMPORTS
1.059,30
2.873,70
1.726,20
1.570,80
1.564,00
3.295,55
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Sant Fost de
Campsentelles
Santa Susanna
Teià
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt

Maresme

ADF La Conreria

Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
TOTAL

ADF Alt Maresme
ADF Teià
ADF Serra de Marina
ADF Vilassar de Dalt

2.011,50
2.691,35
1.606,50
2.673,30
3.811,50
24.883,70 €

FEDERACIONS D’ADF
Federació d’ADF del Maresme
ANNEX 2 AL DICTAMEN, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/3141, DE DATA DE LA
PROPOSTA 27 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU AL CONVENI TIPUS DE
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS, LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL
(ADF) I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DEL
PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI), A LA COMARCA
DEL MARESME
RELACIÓ DE LES OBRES ATORGADES, AMB ELS IMPORTS, SEPARATS PER
AJUNTAMENTS I ADF – PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI)
– ACTUACIONS PUNTUALS ESTRATÈGIQUES - 2016
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28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda que té per objectiu l’ampliació del termini d’execució i justificació del
Programa anual per a l’any 2016, signat entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització
dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial.- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Vist que en data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el Programa Anual per a l’any 2016 a l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos del Bages Nord. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les
parts en data 7 de gener de 2016.
Atès que en data 7 de setembre de 2016 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos del Bages Nord va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució i justificació del Programa Anual 2016 fins al 31 de març de 2017.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al
Programa Anual 2016, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31
de desembre de 2016.
Atès que el tècnic assignat a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages
Nord ha hagut de compartir les seves tasques amb les d’una plaça vacant per permís
de maternitat, i que, a més, el planejament contemplat no es podrà realitzar fins a
finals de 2016 per motius tècnics fet que ocasiona que no es pugui realitzar dins el
termini previst la totalitat dels treballs forestals del Programa Anual, i per tant, no serà
possible executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2016 ha estat redactat per la
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser
operatius els Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i
entitats signants de l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta
addenda de pròrroga de termini d’execució i justificació dels treballs del Programa
Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals.
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Que en data 14 de setembre de 2016, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb
l’exposat anteriorment.
Atesa la base 35.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2016 de la Diputació de
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la
corresponent addenda.
Vist l’apartat 3.4.i.3) 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 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 l’addenda que té per objectiu l’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial, que haurà d’estar finalitzats i justificats com a màxim a 31 de març de
2017, tot mantenint la resta d’acords:
“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2016 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS BOSCOS DEL BAGES NORD”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 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), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS DEL BAGES NORD, representada
pel President, Josep Escaler Terme.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan
de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a
l’execució d’aquest Pla Marc.
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Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc es
gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb els
Programes Anuals.
Vist que en data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2016 a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data 7 de
gener de 2016.
Atès que en data 7 de setembre de 2016 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos del Bages Nord va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució i justificació del Programa Anual 2016 fins al 31 de març de 2017.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al Programa
Anual 2016, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31 de desembre de
2016.
Atès el tècnic assignat a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord ha
hagut de compartir les seves tasques amb les d’una plaça vacant per permís de maternitat, i
que, a més, el planejament contemplat no es podrà realitzar fins a finals de 2016 per motius
tècnics fet que ocasiona que no es pugui realitzar dins el termini previst la totalitat dels
treballs forestals del Programa Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2016 ha estat redactat per la Comissió de
Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser operatius els
Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i entitats signants de
l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda de pròrroga de
termini d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual un cop hagi estat aprovada
per la Diputació de Barcelona i Associació de Propietaris Forestals.
Que en data 14 de setembre de 2016, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2016 ha estat aprovada per la Junta de
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx.
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per actuar
PACTES
Primer: Modificar, els pactes vuitè i novè del Programa Anual 2016 que desenvolupa el Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del
Bages Nord.
Així doncs del pacte vuitè, on hi diu:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de desembre de 2016. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, podrà justificar-se durant el
primer trimestre de l’any següent.”
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ha de dir:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de març de 2017. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, podrà justificar-se durant el
primer trimestre de l’any següent.”
I del pacte novè, on hi diu:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de desembre de l’any 2016.”
Ha de dir:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de març de l’any 2017.”
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.”
Gerència de Serveis de Medi Ambient
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, corresponent a la convocatòria, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, que té per objecte desenvolupar
projectes i activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en
matèria de medi ambient en l’àmbit local, per a l’exercici 2016.- 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 va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l’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 dia 9 de juny de 2016, va
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aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització i participació ciutadana sobre
l’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua o biodiversitat urbana, vinculats a la
millora ambiental del territori i/o municipi per a l’exercici 2016, per un import màxim de
50.000,00 €.
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 i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 27 de juny de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 29 de setembre de 2016.
Vist l’informe emès per òrgan instructor que ha elaborat l’informe valorant les
sol·licituds en data 27 de setembre de 2016 en què valora les sol·licituds presentades,
la motivació del qual consta a l’expedient.
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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l’apartat 3.3 b) de la Refosa núm. 1/2016, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de
2016.
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la
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sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local per
a l’exercici 2016, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Ens beneficiari

CIF

Nom de l’actuació

Associació Animal
Latitude

G65439440

Associació Arran de
Terra

G66687591

Associació de
Defensa i Estudi de la
Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA)
Associació de Veïns
del Xup
Associació El Mussol
per la protecció del
paisatge
Associació Hàbitats,
Grup per a la
conservació de
l’entorn natural

G64330673
G58888090
G63012512

G17530346

Ecoserveis

G60037348

Fundació Acción,
Bienestar y Desarrollo

G65715385

Fundació Marianao

G61740627

La Gaiata
L’Era, Espai de
Recursos
Agroecològics
Phonos Fundació
Privada

G55516504

SEO/birdLife

G28795961

G61850277
G08897845

Animals a la ciutat
Promoció de la Transició
Agroecològica als municipis de
Collserola
Conservem
els
Tresors
Naturals de Merlès
Xup Riera Viva
Fira d’intercanvi de Plantes de
la Floresta
Recuperació de l’entorn natural
de la font de Santa Digna a
través
del
voluntariat
i
l’educació ambiental
Meteo
Renovables:
la
meteorologia de les energies
renovables
Fuel Poverty Group: Xarxa per
la eradicació de la pobresa
energètica en col·lectius en
situació de vulnerabilitat social
Horts Comunitaris de Can
Pinyol
Anem a pasturar
Porta’t el Regadiu a casa!
Mapes Sonors de la Natura a
la Ciutat
Formació pel coneixement,
seguiment i actuacions de
millora
de
l’avifauna
i
biodiversitat
urbana
i
periurbana

Import
concedit

Aplicació
pressupostària

5.000,00 €

1603004781/1

5.000,00 €

1603004781/2

1.650,00 €

1603004781/3

4.500,00 €

1603004781/4

650,00 €

1603004781/5

5.000,00 €

1603004781/6

2.500,00 €

1603004781/7

5.000,00 €

1603004781/8

6.000,00 €

1603004781/9

4.500,00 €

1603004781/10

1.200,00 €

1603004781/11

4.500,00 €

1603004781/12

4.500,00 €

1603004781/13

Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
2. 1. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos:
Entitat sol·licitant
Associació
Cultural
Casa
Orlandai
Associació Ecologies Culturals i
Processos Emergents

CIF
G64509987
G66710450

Nom de l’actuació
Orlandai + Sostenible
Fescamp. Art, Territori i Sostenibilitat,
edició 2016-2017
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Import
sol·licitat
3.800,00 €
6.000,00 €
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Entitat sol·licitant
Associació Edulis per a la
divulgació i l’estudi de la ciència
i el medi ambient
Associació Edulis per a la
divulgació i l’estudi de la ciència
i el medi ambient
Associació
Massís
de
Montserrat
Associació Mixité, Territori, Art i
Comunitat
Associació per a la Conservació
dels
Ecosistemes
Naturals
(CEN)
Associació per la innovació
Estratègica Vegga

CIF
G64771876
G64771876
G66734385
G66728049
G55515431

G63055990
Club Pati Vic
Defensa del Medi Ambient de
Sant Andreu de la Barca
(DEMASAB)
Ecoserveis
Escola de Natura del Corredor
Federació d’Associacions de
Veïns de Manresa
Federació Catalana de l’Esplai
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació d’Ecologia del Foc i
Gestió d’Incendis Pau Costa
Alcubierre
Lluïsos de Gràcia
Posidonia Green Project
Societat Catalana d’Educació
Ambiental
Xarxa de Voluntariat Ambiental
de Catalunya

G08635641
G59400267
G60037348
G58617382
G58816273
G61197653
G61096368
G55536098
G58040775
G66689480
G58037862
G64096704

Nom de l’actuació
Estalvia per guanyar
Qui viu a la ciutat?
Col·lecció de vídeos d’Agroecologia
per l’evolució de la pagesia
LAB Territoris Resilients
Sensibilització de la ciutadania per
evitar
la
dispersió
d’espècies
exòtiques invasores a la natura
PANGEA-T: procés participatiu de
desenvolupament
d’hàbits
i
compromisos vers la sostenibilitat,
d’estalvi energètic i el reciclatge en
l’àmbit laboral
CATVIC
Edició Llibre: Els Ocells de Sant
Andreu de la Barca
L’aventura d’estalviar
Jo puc! (com puc estalviar aigua i
energia?)
Turó del Castell, pulmó urbà
Fem nostres els Parcs
Recuperem les dunes! Participació
ciutadana per la millora del litoral
Mefitu- El bosc mediterrani el foc i tu
Verdinada 2017
Eco-Diàlegs amb ciutadans
Impliquem-nos amb l’entorn de l’Aula
Ambiental Bosc Turull
Oficina del Voluntariat Ambiental

Import
sol·licitat
1.900,00 €
3.700,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €

6.000,00 €
39.900,00
€
3.000,00 €
6.000,00 €
5.040,00 €
2.400,00 €
6.000,00 €
4.640,00 €
5.180,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €

2.2. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits establerts en la
convocatòria:
Entitat sol·licitant
Associació eco-union
Associació +
Responsables

CIF
G63799191
G65297590

Esplais Catalans

G08773517

Femarec, SCCL

F59197996

Fundació Banc de Recursos
Fundació ENT

G62572409
G65444242

Nom de l’actuació
Blue Eco Forum
7ª Setmana de la Responsabilitat
Social a Catalunya
Jornades
Ambientals:
Sobirania
Alimentària
Tallers Ambientals per a nens i nenes
de Primària
Pont Solidari
Platges sense residus a Barcelona
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Import
sol·licitat
6.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
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Entitat sol·licitant

CIF

Grup Ecologista Avinyó GEA

G62716899

S’Agulla
Mediambiental

G17942954

Educació

Nom de l’actuació
Riera Gavarresa al seu pas pel terme
d’Avinyó. Millora del Camí del Riu
Per Focs la mar també brilla!

Import
sol·licitat
4.000,00 €
4.020,00 €

Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cinquanta mil euros (50.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50500/17221/48900 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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