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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 10 de novembre de 2016, a les 11 hores i 5 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM),
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresidenta quarta,
senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU),
senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora
Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), 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), senyora Núria Marín i Martinez
(PSC-CP), senyor Manuel Reyes López (PP), i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUPPA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU) i el diputat
senyor Salvador Tovar Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERCAM), la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i el diputat senyor
Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s).
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 27 d’octubre de 2016.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de
la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Palau.
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment núm. 2673/2016,
que desestima el recurs de suplicació interposat per la senyora XXX contra la
Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, de 14 de juliol de 2015,
en el procediment núm. 904/2014, instat per l’actora contra l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS), Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona i Tresoreria
General de la Seguretat Social, en reclamació d’incapacitat permanent parcial
derivada d’accident de treball.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
“Programa complementari de suport a la inversió local”, el seu règim de
concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents al “Programa
complementari de millora de camins municipals”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.

Servei de Contractació
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar i adjudicar la
contractació conjunta consistent en la prestació del servei de notificació
administrativa, dotada de presumpció de veracitat i fefaència, a la Diputació de
Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i l’Institut del Teatre, a
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA.

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, d’una part desestimar les
al·legacions presentades per l’empresa UNIPOST, SAU i, d’altra, penalitzar la dita
empresa amb la quantitat de 122.141,31 euros, pels incompliments en relació amb
els serveis de distribució postal de l’Organisme de Gestió Tributària, detectats en
el segon semestre de 2015 en l’execució del contracte relatiu a les prestacions
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària,
del qual és adjudicatària l’empresa UNIPOST, SAU.

Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
8.

AMETLLA DEL VALLÈS, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 7.327,52 € (set mil tres-cents
vint-i-set euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès,
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2016.
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9.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 70.356,10 € (setanta mil tres-cents
cinquanta-sis euros amb deu cèntims), a l'Ajuntament de Cardedeu, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2016.

10. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 14.542,48 € (catorze-mil cinccents quaranta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2016.
11. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 116.301,11 € (cent setze mil
tres-cents un euros amb onze cèntims), a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A per finançar les
inversions del pressupost 2016.
12. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 4.652,04 € (quatre mil sis-cents cinquantados euros amb quatre cèntims), a l'Ajuntament de La Garriga, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2016.
13. LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 12.616,08 € (dotze mil sis-cents setze euros
amb vuit cèntims), a l'Ajuntament de la Llagosta, a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016.
14. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 23.963,95 € (vint-i-tres mil noucents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova
del Camí a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar
les inversions del pressupost 2016.
Caixa de Crèdit
15. AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.838 € (vint-i-cinc mil
vuit-cents trenta-vuit euros), per a finançar l’actuació local “Inversions en béns
mobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
16. AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 112.218,82 € (cent dotze
mil dos-cents divuit euros amb vuitanta-dos cèntims), per a finançar l’actuació
local “Inversions immobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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17. AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 34.325,75 € (trenta-quatre
mil tres-cents vint-i-cinc euros amb setanta-cinc cèntims), per a finançar l’actuació
local “Redacció projectes inversions 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
18. AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €
(cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Asfaltat i drenatges
d'aparcaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import 46.939,22 € (quaranta-sis mil nou-cents trenta-nou euros amb vint-i-dos
cèntims), per a finançar l’actuació local “Adquisició terreny al parc de l'Alvèrniapàrquing”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import 36.000 € (trenta-sis mil euros), per a finançar l’actuació local “Inversions
2016. Parcs i jardins, escola, llums.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21. AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa,
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Reforma i
millora equipaments esportius”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
22. AJUNTAMENT DE SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 57.307 € (cinquantaset mil tres-cents set euros), per a finançar l’actuació local “Inversions en
clavegueram i enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
23. AJUNTAMENT DE SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 117.693 € (cent
disset mil sis-cents noranta-tres euros), per a finançar l’actuació local “Adquisició
béns mobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
24. AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €
(cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Urbanització plaça
Francisco Guisado i esp. de joc”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial
de les subvencions concedides a 21 entitats, en el marc de la convocatòria, en
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règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de
la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a l’any
2015.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
26. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2016/7605.
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en resolució de l’expedient núm. 2016/7606.
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2016/7910.
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2016/8024.
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Bovigras, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/8168.
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estudis sísmics a favor
de l’empresa CGG Services S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/8484.
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2016/9072.
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar un canvi de titularitat d’una autorització
d’instal·lació de rètols informatius atorgada al Sr. XXX, a favor de les Escoles
Familiars Rurals d’Osona S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/2553.
Convenis de col·laboració
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manlleu, referent a les obres del projecte constructiu d’“Ampliació
del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera
B-522 TM Manlleu”, a executar per la Diputació, per un import total de
1.979.649,97 euros.
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35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Sitges, referent a les obres del projecte
constructiu de “Pas de vianants a la carretera C-246a al p.k. 39,000. TM de Sant
Pere de Ribes i TM de Sitges”, a executar per la Diputació, per un import total de
223.003,48 euros.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió d’una subvenció, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, a favor de
l’Ajuntament de Santpedor, per un import de 30.000 € (trenta mil euros), destinada
a finançar l’adquisició d’un habitatge, a preu per sota mercat, així com l’aprovació
del pagament avançat del 100% de l’import de la subvenció concedida.
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió d’una subvenció, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, a favor de
l’Ajuntament de Sabadell, per un import de 28.661,85 € (vint-i-vuit mil sis-cents
seixanta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims), destinada a finançar l’adquisició
d’un habitatge mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte del Decret llei
1/2015, així com l’aprovació del pagament avançat del 100% de l’import de la
subvenció concedida.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació de gestió de servei públic, mitjançant la modalitat de concessió
administrativa, per a la gestió de “L’Estació Biològica del Montseny” integrada pels
equipaments “Alberg de Fontmartina i Alberg del Puig” del Parc Natural del
Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona.
PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 27 d’octubre de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada
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Palau.- 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:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref.
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
Efectuats els nomenaments de representants en els diferents ens, es considera oportú
fer un canvi en la Fundació Privada Palau.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de
data 22 d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Privada Palau, en el sentit que es detalla a continuació:
1- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i
Benaiges, com a representant de la Diputació de Barcelona, en el Patronat de la
Fundació Privada Palau, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23 de
setembre de 2015 (ref. AJG 417/15).
2.- Nomenar l’Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals per substituir el Sr. Puigcorbé en el
Patronat de la Fundació Privada Palau, en la representació que ostentava fins ara.
3.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació
Privada Palau, amb la modificació proposada, resta de la següent manera:
Primer.- D’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Fundació Privada Palau, la
Diputació de Barcelona és Patró vitalici i està representada en el Patronat per
un/a Diputat/da, qui alhora ocuparà la Vicepresidència de la Fundació, d’acord
amb l’article 16 dels dits estatuts.
Segon.- La persona designada per a representar la Diputació de Barcelona en el
Patronat de la Fundació és Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, a qui es faculta per
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat
i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la
Corporació.
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Privada Palau i a les
persones interessades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
La vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), intervé i diu: Per expressar
el posicionament del Grup Socialista. Farem abstenció a tots els punts que
requereixen votació, a excepció del punt 4 i del punt 5, que els votarem a favor.
Tot seguit la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor
Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Això és com el Dia de la Marmota. No és referintnos específicament a aquest Dictamen, sinó al que diem sempre sobre la
representació de la Diputació als diferents organismes. Just aquests dies estem
revisant tota la documentació que acompanya l’anàlisi de control financer i, clar, quatre
organismes autònoms, catorze consorcis, tres fundacions, tres societats, una
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associació, vint-i-dos consorcis, fundacions i associacions, una societat... En tot cas, la
necessitat, des del nostre punt de vista, de reestructurar tot aquest tema.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment núm. 2673/2016,
que desestima el recurs de suplicació interposat per la senyora XXX contra la
Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, de 14 de juliol de 2015,
en el procediment núm. 904/2014, instat per l’actora contra l’Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS), Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona i
Tresoreria General de la Seguretat Social, en reclamació d’incapacitat permanent
parcial derivada d’accident de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen que és del
tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat Sentència en el procediment
núm. 2673/2016, que desestima el recurs de suplicació interposat per la senyora XXX
contra la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona de 14 de juliol de
2015, en el procediment núm. 904/2014 instat per l’actora contra l’Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS), Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona i Tresoreria
General de la Seguretat Social, en reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada
d’accident de treball.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, no
queda acreditat que l’actora estigui limitada en menys d’un 33% per al
desenvolupament de les tasques de la seva professió habitual.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el procediment núm. 2673/2016, que desestima el recurs de suplicació interposat per
la senyora XXX contra la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Barcelona de 14
de juliol de 2015, en el procediment núm. 904/2014 instat per l’actora contra l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona i
Tresoreria General de la Seguretat Social, en reclamació d’incapacitat permanent
parcial derivada d’accident de treball.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Social.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
“Programa complementari de suport a la inversió local”, el seu règim de
concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“Fets
1.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos
que es comprenguin al Pla de referència.

2.

L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i
materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de forma
contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit
territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de la configuració
del règim regulador dels instruments de cooperació local i de la distribució dels
recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de les competències
en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més
de tots aquells aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es
tracta dels principis de transparència, bon govern, eficàcia, eficiència i
sostenibilitat orientats, aquests darrers, a l’assoliment de la simplificació
administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament definitiu
dels ajuts concedits.

3.

El reforç del teixit empresarial local és un dels elements clau a considerar en el
moment de plantejar actuacions d’impuls econòmic als governs locals. Així mateix,
el suport a la petita i mitjana empresa es revesteix d’un innegable impacte
econòmic en la mesura que les mateixes requeriran de matèries primeres així com
dels productes i subministraments d’altres proveïdors per a garantir la prestació
adequada d’un determinat servei o producte. A més, l’abast d’aquestes empreses,
tant pel que fa al seu àmbit d’actuació, com quant al volum de recursos que
mobilitzen, pot afavorir una especialització de la producció i/o comercialització dels
productes propis d’un territori determinat, el que implica potenciar el seu interès
econòmic cara a futurs agents inversors.
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Així mateix, la dinamització del teixit productiu local i, particularment, el suport a la
petita i mitjana empresa, pot afavorir la generació de noves oportunitats laborals i
contribuir a difondre uns valors basats en la importància de l’empresa local i de
proximitat en un moment de gran competitivitat i de dificultats econòmiques. A
més, en un context de precarietat, les petites i mitjanes empreses es presenten
com un motor generador d’ocupació, al mateix temps que esdevenen, en si
mateixes, una opció per a molts aturats que veuen les mateixes com una
oportunitat per emprendre un negoci.
En qualsevol cas, és precisament aquesta insuficiència financera la que està
conduint a un escenari en el que esdevé molt complex gestionar nous projectes
generadors de riquesa, tant pels governs locals com pel teixit empresarial, el que
obstaculitza considerablement el desenvolupament i funcionament de les petites i
mitjanes empreses.
4.

En vista d’aquest escenari els governs locals es veuen compel·lits a treballar de
forma proactiva en el desplegament de les polítiques de desenvolupament local
que afavoreixin la dinamització del teixit empresarial del respectius territoris. No
obstant això, en un context com l’actual, on s’ha de donar cobertura a moltes
necessitats comptant amb uns recursos escassos, els governs locals han d’actuar
cercant la màxima racionalitat en l’ús dels recursos disponibles, cobrint les pròpies
necessitats

5.

En vista de l’exposat, la Diputació de Barcelona ha aprovat el seu Pla d’actuació
de Mandat 2016-2019 i ha previst fins a sis línies d’actuació que emparen i
orienten tot el procedir de la Corporació. L’instrument de cooperació de la
Diputació amb els governs locals que conforma el “Pla Xarxa de Governs Locals”
es correspon amb la línia orientada a “Contribuir activament al procés de transició
nacional apostant per l'autonomia i el finançament locals adequats”. L’objectiu
principal de la mateixa rau en articular mecanismes de cooperació local que
tinguin com a finalitat última garantir la prestació de serveis locals i la cohesió
social, la realització d'actuacions de manteniment i de nova inversió en béns i
infraestructures locals per al foment de la diversificació territorial, a més de
reforçar la solvència financera local.

6.

Amb tot, esdevé necessari ajustar la tasca d’assistència i cooperació local que
presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” a les necessitats reals dels governs locals i de les persones,
derivades de l’actual situació de crisi econòmica. Aquesta cooperació passa per
comptar amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida
com per impulsar, en un context com l’actual, un creixement equilibrat i sostenible
del territori de la demarcació de Barcelona, a través de la generació d’ocupació i
del reforçament de l’autonomia local. Es tracta, en conseqüència, d’articular, des
d’aquesta Corporació, un suport de caràcter integral que vagi en consonància amb
les competències que s’atribueixen a les Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93
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, els quals estableixen la competència de
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les diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. Tot alhora amb relació amb la comesa dels futurs Consells de vegueria
en els termes dels articles 90 i 91 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat
per Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.
No obstant això, la Diputació de Barcelona ja ha desplegat, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, actuacions adreçades a la reactivació
econòmica local. Ja sigui a través dels successius Catàlegs de serveis, amb la
concessió de fons de prestació, o bé mitjançant la formulació de Programes
complementaris. Amb caràcter específic, el “Programa complementari de foment
de l’ocupació local”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en data 18 de desembre de 2014 (BOPB de 2 de gener de 2015), va comptar amb
una línia de suport a la reactivació econòmica local. Aquesta línia va tenir per
finalitat dinamitzar econòmicament el territori i contribuir a generar noves
oportunitats de treball a través del suport al finançament d’obres de manteniment,
reparació i conservació d’edificis i locals destinats a un ús general.
7.

Amb el present “Programa complementari de suport a la inversió local" es renova
el compromís de la Diputació de Barcelona i es continua conferint suport als
governs locals en el manteniment, reparació i conservació dels equipaments i
infraestructures locals d’ús general. Amb aquest suport es pretén afavorir la
realització d’inversions a l’àmbit local i, a la vegada, dinamitzar el teixit empresarial
i productiu local. En aquest sentit es promou que les entitats locals beneficiàries
dels presents ajuts executin les actuacions que són objecte de suport recorrent, de
forma preferent, a la contractació de petites i mitjanes empreses. Així mateix,
també es preveu que amb aquestes actuacions s’afavoreixi el desenvolupament
econòmic local, millorin les oportunitats laborals i es contribueixi, en última
instància, a garantir la cohesió social.

8.

Pel present es preveu la concessió d’un únic fons de prestació per procediment de
concessió directa. Així mateix, es consideren especialment els ajuts atorgats des
d’altres administracions públiques, tant per a la contribució al manteniment dels
equipaments locals com per a reforçar la petita i mitjana empresa, i es contempla
expressament la complementarietat dels fons atorgats amb les aportacions
efectuades per altres administracions públiques amb la mateixa finalitat.

9.

Els destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa
complementari són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la demarcació territorial de Barcelona, els quals poden delegar l’execució de les
despeses subvencionables en altres ens instrumentals integrats en el seu sector
públic local, o bé en altre ens que tinguin la condició de destinataris en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Les agències de desenvolupament
econòmic local podran ser entitats executores dels ajuts que s’atorguin als ens
locals destinataris.
Queda exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la
mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
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10. En un altre ordre de coses, la Diputació de Barcelona, com a institució adreçada a
garantir la cooperació i l’assistència local a tots els governs locals del seu àmbit
territorial, sigui quina sigui la seva dimensió econòmica, poblacional i
organitzativa, i fruit d’una ferma convicció municipalista basada en la voluntat
d’arribar a totes les ciutats i a tots els pobles de la demarcació, ha aprovat també,
per decret de Presidència de la Diputació de Barcelona D 6212/14, de data 26 de
juny de 2014, una línia específica de suport al petit municipi. La seva finalitat és
prestar l’assistència i la cooperació adequades a aquells municipis que, per ser de
menor dimensió, requereixen d’un suport especialitzat per a garantir la prestació
adequada dels serveis públics locals.
És doncs en el marc d’aquesta nova línia de suport que el present Programa
complementari preveu una atenció especial als municipis de menor població
mitjançant la garantia d’un import mínim.
11. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i els articles 91 a 93 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
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
12. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present
Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara la seva aprovació i
ulterior desplegament.
Fonaments de dret:
L'apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d'abril de 2016, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016, preveu que
correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern aprovar la creació de
programes complementaris. L'apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la
Presidència la competència per a elevar a la Junta de Govern la creació de programes
complementaris.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el
“Programa complementari de suport a la inversió local" i el seu règim de concertació, i
que seguidament es transcriu:
“Article 1. Objecte
1. El present Programa complementari té per objecte oferir suport econòmic als governs
locals en el manteniment, reparació i conservació dels seus equipaments i infraestructures
locals d’ús general. Aquest suport respon a una doble finalitat. D’una banda, reforçar la
solvència econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i infraestructures d’ús
general dels ens locals destinataris. I de l’altra, recolzar el teixit productiu i empresarial local,
en preveure la possibilitat que els ens locals destinataris executin les actuacions a través de
petites i mitjanes empreses locals, segons la definició conferida pel Reglament de la Unió
europea UE núm.651/2014, de 17 de juny del 2014. Amb tot, a través d’aquestes actuacions
es pretén incidir en la generació de riquesa i la creació de noves oportunitats per a les
empreses executores de les actuacions, el que acabarà contribuint a millorar la cohesió
social.
2. Aquest suport s’articula mitjançant la concessió d’un únic fons de prestació per cada
ajuntament i entitat municipal descentralitzada destinatària del programa.
Article 2. Destinataris
1. Tenen la consideració de destinataris els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació territorial de Barcelona.
2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del present
Programa complementari per raó de la seva subjecció al règim específic que li és aplicable
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Article 3. El suport específic al petit municipi.
El present Programa complementari habilita un suport específic adreçat als ens destinataris
de fins a 1.000 habitants, en el marc de la “Línia específica de suport al petit municipi”,
aprovada per decret de presidència de la Diputació de Barcelona 6212/14, de data 26 de
juny de 2014. En concret, es preveu l’assignació d’un import mínim en el moment de
calcular la distribució dels ajuts, el que garanteix una dotació justa pels petits municipis.
Article 4. Obligacions dels ens destinataris
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a
presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents
obligacions:
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a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut
concedit.
b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
c. Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
Article 5. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim de concertació tot fent cessió de les
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit.
2. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la
informació de la justificació de la despesa.
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de
les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control de
l’ajut.
4. Les dades personals facilitades pels ens locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona
no seran incloses en cap fitxer ni seran objecte de tractament, constituint únicament el
suport documental de les justificacions de despeses derivades dels ajuts concedits.
Article 6. Execució
L’execució de les actuacions es pot dur a terme en base a alguna de les següents
modalitats:
a. A càrrec de l’ens destinataris, recorrent a la contractació.
b. Per pròpia administració:
- Recorrent a la pròpia estructura organitzativa.
- A través d’ens instrumentals considerats mitjà propi.
- Mitjançant la col·laboració d’empresaris particulars conforme a la normativa en
matèria de contractació.
c. Per delegació, prèvia acreditació d’aquesta circumstància:
- Mitjançant la formalització d’un encàrrec de gestió o una delegació a favor d’un
ens instrumental considerat mitjà propi del destinatari en els termes de la
normativa en matèria de contractació. El mitjà propi perceptor de l’encàrrec pot
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-

contractar l’execució de l’actuació o encarregar-la a un altre ens considerat mitjà
propi si la seva naturalesa li ho permet i en els termes de la normativa aplicable.
Per delegació o encàrrec gestió de caràcter administratiu en favor d’altres ens
públics, en base a una relació de caràcter bilateral i convencional.

d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens públics, o amb entitats de dret
públic dependents o vinculades a altres administracions públiques per a l’ús dels
respectius recursos.
Article 7. Despesa elegible
1. Són elegibles les despeses que s’assenyalen a continuació, de l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos dels ens locals:
a. Despeses d’inversió de Capítol 6 que suposin un increment de la capacitat,
rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les obres, així com un
allargament de la seva vida útil. En aquest sentit, seran subvencionables les
despeses derivades de la realització d’inversions en serveis, equipaments,
infraestructures i/o béns que siguin titularitat del municipi o de l’entitat municipal
descentralitzada destinataris dels presents ajuts. En particular, seran subvencionables
les actuacions següents:
-

Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
Despeses d’inversió de caràcter immaterial.
Inversions gestionades per altres ens públics.
Redacció de projectes relacionats o associats a les inversions.

En el moment d’executar les actuacions que són objecte de suport, quan s’opti per
l’externalització o contractació dels treballs, els ens locals destinataris podran
impulsar mesures adreçades a recolzar les petites i mitjanes empreses i a reforçar el
teixit empresarial i productiu local.
b. Despeses de Capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre HAP/419/2014, en cas que l’execució de les actuacions correspongui a un ens
instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat prèviament un
acord exprés de delegació.
Article 8. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts que es concedeixen es podran destinar a finançar la totalitat o part d’una obra.
2. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats
sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no
s’estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es
justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no podran justificar-se per
a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.
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Article 9. Quantia màxima dels ajuts
El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de VINT
MILIONS d’euros (20.000.000 €) del pressupost de despeses de la Corporació, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/76262.
Article 10. Procediment de concessió
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeix als ens locals destinataris en
el marc del present Programa complementari tenen naturalesa de fons de prestació, en els
termes del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Article 11 Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts
Per tal de garantir una distribució justa i objectiva, el repartiment de recursos ha tingut en
compte les següents variables: la població resident en el municipi, l’extensió municipal, la
capitalitat comarcal i, en qualsevol cas, la garantia d’un import mínim suficient per tots els
ens destinataris.
En vista d’aquestes variables, i en els termes que es detallen a l’Informe que consta en
l’expedient, per a la quantificació dels ajuts a concedir s’han aplicat els següents criteris:
-

En tot cas, tant per ajuntaments com entitats municipals descentralitzades, s’han
assignat 10.000 euros a cadascun dels 314 ens destinataris.
En segon lloc, tant per ajuntaments com entitats municipals descentralitzades, cal
sumar 3,50 euros per cada habitant de l’ens.
A més, en el cas dels ajuntaments, també s’han assignat 334,43 euros per cada
quilòmetre quadrat de la superfície del terme municipal.
Per últim, a les capitals de comarca, se’ls ha atorgat un import addicional de 50.000
euros, amb l’excepció coneguda de Sabadell i Terrassa, que es reparteixen l’import.

Article 12. Acceptació dels ajuts
1. Els ens locals destinataris hauran de formalitzar acceptació expressa dels ajuts atorgats
des de la data de l’aprovació del Present programa complementari fins el dia 31 de
gener del 2017 Aquest tràmit es durà a terme electrònicament a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
2. Transcorregut el termini d’acceptació, si aquesta no s’ha formalitzat o, havent-se
formalitzat, existeixen defectes esmenables, el centre gestor de la Diputació requerirà la
presentació o l’esmena, habilitant un nou termini del 10 dies hàbils per a la presentació a
partir del dia següent a la recepció del requeriment.
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu
ús se’n derivin.
Article 13. Centre gestor responsable
El centre gestor responsable de gestionar i fer el seguiment dels ajuts corresponents és el
Servei d’Equipaments i Espai Públic, adscrit a la Gerència de Serveis d'Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
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Article 14. Execució
L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspondrà amb el comprès entre l’1 de
juliol del 2016 fins el 30 de setembre del 2017.
Article 15. Justificació
1. La presentació de les justificacions de despesa es podrà dur a terme fins el 2 de
novembre del 2017, mitjançant la presentació del formulari normalitzat P4-008-16 de
justificació de despeses, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del "Portal
de tràmits els ens locals i altres administracions", a l'espai de la "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019". Aquest formulari conté una Memòria de realització de l’actuació. Amb
la seva complementació amb l’última justificació de despeses, s’acreditarà la destinació
conferida als ajuts percebuts i la seva aplicació a cobrir les despeses elegibles en els
termes previstos a l’article 7 d’aquest règim. Aquest tràmit es durà a terme
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de
la Seu Electrònica Corporativa.
2. En el formulari corresponent s’hi especificarà el següent:
-

-

La modalitat d’execució de l’actuació.
Es farà constar la relació de contractes formalitzats per a l’execució de les actuacions
objecte de suport, el NIF de l’empresa i la seva raó social.
El formulari de justificació de despeses contindrà, a més, una declaració expressa
amb la que es deixarà constància que les despeses justificades no han estat
utilitzades per a la justificació de les actuacions executades en el marc d’altres
convocatòries.
Detall de les actuacions realitzades i les mesures adoptades en relació amb el foment
de les petites i mitjanes empreses i amb la dinamització i reforç del teixit empresarial
local.

3. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut o bé a una part del
mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la totalitat de
l’import atorgat a l’ens destinatari, en els termes previstos en aquest règim de
concertació. L’import de les justificacions parcials que es presentin no podrà ser inferior a
1.000 euros, llevat que es correspongui amb el 100 per cent de l’import pendent de
justificar.
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en
tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst a l'apartat primer.
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una
justificació, en concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si
s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui esmenar la
justificació mitjançant escrit en el que determinarà els motius de la no conformitat.
6. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'obra o de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l'import que correspongui.

18

Àrea de Presidència
Secretaria General

7. En cas que els ens locals destinataris dels ajuts hagin efectuat una delegació en favor de
consells comarcals, consorcis, agències de desenvolupament econòmic, mancomunitats,
o d’altres ens que ostentin la condició de destinataris en els termes del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, caldrà que acreditin, en el mateix document de justificació
de despesa, l’existència d’un acord de delegació prèvia corresponent.
8. Els ens instrumentals de l’ens destinatari en favor dels quals hagi delegat o encarregat
l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc d’aquest Programa
complementari poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts atorgats
sempre i quan s’acreditin, en el moment de justificar les despeses, que s’integren en el
sector públic de l’ens destinatari dels ajuts i, en particular, la concurrència d’alguna de les
circumstàncies següents:
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé,
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens
destinatari del que depèn, o bé,
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de
l’ens destinatari del que depèn.
Article 16. Pagament
La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les
justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l’import atorgat.
Article 17. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el reintegrament
de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sens perjudici
de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.
b. Manca d’acceptació o acceptació parcial dels ajuts atorgats.
c. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
2. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats abonades
anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la Diputació de
Barcelona.
3. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme de
conformitat amb allò estipulat en aquest règim de concertació i podrà donar lloc al
reintegrament dels imports satisfets prèviament.
Article 18. Tancament i liquidació de la convocatòria
1. Transcorregut el termini màxim de justificació de despeses sense que aquesta justificació
s’hagi presentat degudament, el centre gestor haurà de promoure l’habilitació d’un
termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal que
l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la
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justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels
imports no justificats.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els imports
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari,
s’efectuï la compensació.
Article 19. Ampliació de terminis
1. L’ens destinatari podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació de
les actuacions. La pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini inicial previst per a
l’execució i justificació de les actuacions corresponents, en els termes de l’article 49 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la
Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària).
3. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza l’1 de setembre
de 2017.
4. És requisit imprescindible que el centre gestor informi favorablement les modificacions
anteriors.
5. La Diputació de Barcelona podrà aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació.
6. El termini de resolució no superarà els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud.
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’haurà de considerar desestimada.
Article 20. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i les disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts es
troba constituït per:
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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f. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g. 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.
h. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016.
i. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es
modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
j. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
k. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
l. Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
m. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
n. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable

Segon.- APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del “Programa
complementari de suport a la inversió local”, d’acord amb la distribució següent:
Ens destinatari
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf

16/X/231305
16/X/231304
16/X/231303
16/X/231302
16/X/231301
16/X/231300
16/X/231299
16/X/231298
16/X/231297
16/X/231296
16/X/231295
16/X/231294

Import
concedit (EUR)
58.919,36
25.348,38
21.269,95
47.015,73
15.630,14
65.771,93
47.697,68
26.528,65
60.419,81
35.804,82
26.894,35
39.014,19

Operació
comptable
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

P0801300E

16/X/231293

25.524,15

1603005408
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P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G

16/X/231292
16/X/231291
16/X/231290
16/X/231289
16/X/231288
16/X/231287
16/X/231286
16/X/231285
16/X/231284
16/X/231283
16/X/231282
16/X/231281
16/X/231280
16/X/231279
16/X/231278

771.915,26
57.570,72
32.082,22
28.798,22
33.978,32
126.693,09
50.214,77
20.616,18
124.384,24
50.582,72
26.291,40
20.403,51
28.831,04
37.734,15
25.075,09

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NIF Ens

Codi XGL

P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
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Ens destinatari
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de
Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la
Gornal
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del
Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de
Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la
Marca
Ajuntament de Castellví de
Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

16/X/231277
16/X/231276
16/X/231275
16/X/231274
16/X/231273
16/X/231272

Import
concedit (EUR)
24.454,34
82.370,67
19.804,33
76.470,05
20.434,66
21.264,72

Operació
comptable
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

16/X/231271

23.113,46

1603005408

35

P0803800B 16/X/231270
P0803900J 16/X/231269
P0804000H 16/X/231268

14.156,56
61.481,74
67.901,46

1603005408
1603005408
1603005408

36
37
38

P0804100F

16/X/231267

29.901,97

1603005408

39

P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I

16/X/231266
16/X/231265
16/X/231264
16/X/231263
16/X/231262
16/X/231261
16/X/231260
16/X/231259
16/X/231258
16/X/231257

30.072,25
29.422,26
21.735,97
76.833,14
49.450,18
16.678,25
25.245,99
18.398,78
26.314,67
21.561,63

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

P0805000G 16/X/231256

107.070,75

1603005408

50

P0805200C 16/X/231255

32.002,81

1603005408

51

NIF Ens

Codi XGL

P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803600F

Posició
29
30
31
32
33
34

P0805300A
P0805400I
P0805500F

16/X/231254
16/X/231253
16/X/231252

63.653,70
23.859,81
237.935,33

1603005408
1603005408
1603005408

52
53
54

P0805700B

16/X/231251

33.620,98

1603005408

55

P0805900H 16/X/231250

19.349,83

1603005408

56

P0805800J

16/X/231249

31.216,77

1603005408

57

P0806000F

16/X/231248

22.741,87

1603005408

58

P0806100D 16/X/231247

24.183,11

1603005408

59

P0806200B
P0806300J

16/X/231246
16/X/231245

20.463,39
28.956,65

1603005408
1603005408

60
61

P0806400H 16/X/231244

24.888,00

1603005408

62

P0806500E

16/X/231243

21.676,74

1603005408

63

P0806600C 16/X/231242
P0826800E 16/X/231241

40.880,05
30.066,80

1603005408
1603005408

64
65

P0826600I

16/X/231240

221.177,04

1603005408

66

P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E

16/X/231239
16/X/231238
16/X/231237
16/X/231236

49.039,93
31.405,45
16.237,02
17.314,95

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

67
68
69
70

P0807100C 16/X/231235

65.999,63

1603005408

71

314.670,91

1603005408

72

P0807200A

16/X/231234
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Ens destinatari
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Fogars de
Montclús
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de
Berguedà
Ajuntament de la Palma de
Cervelló
Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
Ajuntament de les Masies de
Roda
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar

16/X/231233
16/X/231232
16/X/231231
16/X/231230
16/X/231229

Import
concedit (EUR)
64.984,28
41.874,70
18.842,26
19.952,53
25.887,05

Operació
comptable
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

P0808000D 16/X/231228

24.952,99

1603005408

78

NIF Ens

Codi XGL

P0807300I
P0807400G
P0813300A
P0807900F
P0808100B

Posició
73
74
75
76
77

P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808900E
P0808600A
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809400E
P0809500B
P0809600J

16/X/231227
16/X/231226
16/X/231225
16/X/231224
16/X/231223
16/X/231222
16/X/231221
16/X/231220
16/X/231219
16/X/231218
16/X/231217
16/X/231216

21.499,40
32.155,56
27.232,48
23.791,16
16.150,71
182.710,37
44.312,77
29.505,89
22.291,02
18.215,94
275.338,46
22.738,06

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

P0809800F

16/X/231215

33.899,29

1603005408

91

P0809900D
P0810200F
P0808700I
P0809300G
P0810300D
P0810400B

16/X/231214
16/X/231213
16/X/231212
16/X/231211
16/X/231210
16/X/231209

36.154,35
23.266,93
71.380,35
19.478,38
30.557,74
57.397,96

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

92
93
94
95
96
97

P0814100D 16/X/231208

18.899,52

1603005408

98

P5831301F

16/X/231207

22.207,55

1603005408

99

P0816400F

16/X/231206

23.725,68

1603005408

100

P0816500C 16/X/231205
P0817600J 16/X/231204
P0818000B 16/X/231203

31.192,94
22.973,80
59.106,41

1603005408
1603005408
1603005408

101
102
103

P0828600G 16/X/231202

28.208,33

1603005408

104

P0800500A

16/X/231201

43.824,38

1603005408

105

P0802700E

16/X/231200

13.769,28

1603005408

106

P0808500C 16/X/231199

87.810,06

1603005408

107

P0811500H 16/X/231198

17.990,57

1603005408

108

P0811600F

16/X/231197

28.552,55

1603005408

109

P0807700J 16/X/231196
P0825400E 16/X/231195
P0807800H 16/X/231194

22.740,79
38.192,94
14.820,94

1603005408
1603005408
1603005408

110
111
112

P0810000J

16/X/231193

896.795,80

1603005408

113

P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A

16/X/231192
16/X/231191
16/X/231190
16/X/231189
16/X/231188

69.067,68
35.963,61
52.737,09
28.697,94
77.251,81

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

114
115
116
117
118
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Ens destinatari
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de
Calders
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs

16/X/231187
16/X/231186
16/X/231185
16/X/231184
16/X/231183
16/X/231182
16/X/231181
16/X/231180
16/X/231179
16/X/231178
16/X/231177
16/X/231176
16/X/231175

Import
concedit (EUR)
14.599,08
86.564,20
335.236,26
15.504,84
111.201,81
27.854,23
44.879,47
49.632,82
504.594,12
33.857,90
105.714,28
103.378,28
194.387,10

Operació
comptable
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

P0812700C 16/X/231174

19.786,97

1603005408

132

P0812600E 16/X/231173

24.090,27

1603005408

133

NIF Ens

Codi XGL

P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B

Posició
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I

16/X/231172
16/X/231171
16/X/231170
16/X/231169
16/X/231168
16/X/231167
16/X/231166

138.175,34
17.740,60
14.952,75
51.228,98
37.246,33
15.100,91
42.261,97

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

134
135
136
137
138
139
140

P0813500F

16/X/231165

70.026,41

1603005408

141

P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0815300I
P0815400G

16/X/231164
16/X/231163
16/X/231162
16/X/231161
16/X/231160
16/X/231159
16/X/231158

20.069,14
25.598,48
26.692,75
32.889,23
58.323,13
15.222,53
47.501,92

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408

142
143
144
145
146
147
148

P0815500D 16/X/231157

65.595,37

1603005408

149

52.320,99
79.207,24
18.017,98
81.600,66
104.484,92
41.732,24
20.365,61
23.638,91
48.571,26
108.515,23
12.020,38
39.885,31
21.204,04
27.060,51
18.567,58
142.513,05
32.173,99
281.692,85
26.853,99
26.972,46
775.028,50
25.464,92

1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005408
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P0815600B
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0816700I
P0817000C
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A
P0818600I
P0818700G

16/X/231156
16/X/231155
16/X/231154
16/X/231153
16/X/231152
16/X/231151
16/X/231150
16/X/231149
16/X/231148
16/X/231147
16/X/231146
16/X/231145
16/X/231144
16/X/231143
16/X/231142
16/X/231141
16/X/231140
16/X/231139
16/X/231138
16/X/231137
16/X/231136
16/X/231135
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Ens destinatari
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del
Grau
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons

Import
concedit (EUR)
P0818900C 16/X/231134
33.213,93
P0819000A 16/X/231133
55.154,08

Operació
comptable
1603005409
1603005409

P0819300E

NIF Ens

Codi XGL

Posició
10
11

16/X/231132

136.633,67

1603005409

12

P0819400C 16/X/231131

14.736,13

1603005409

13

16/X/231130

107.534,81

1603005409

14

P0819600H 16/X/231129

50.683,86

1603005409

15

P0819700F

16/X/231128

34.844,29

1603005409

16

P0819800D 16/X/231127

24.524,92

1603005409

17

16/X/231126

304.879,05

1603005409

18

P0820000H 16/X/231125

18.435,45

1603005409

19

P0820200D 16/X/231124

26.885,46

1603005409

20

P0820100F

16/X/231123

92.427,55

1603005409

21

P0820300B

16/X/231122

27.661,44

1603005409

22

P0820400J

16/X/231121

333.551,92

1603005409

23

P0820500G 16/X/231120

15.510,02

1603005409

24

P0820600E

16/X/231119

22.546,80

1603005409

24

P0820700C 16/X/231118

42.853,96

1603005409

26

P0820900I

16/X/231117

35.695,57

1603005409

27

P0821000G 16/X/231116

217.261,67

1603005409

28

P0819500J

P0819900B

P0821100E

16/X/231115

19.675,89

1603005409

29

P0820800A

16/X/231114

44.509,92

1603005409

30

P0821200C 16/X/231113

46.654,42

1603005409

31

P0821400I

16/X/231112

22.309,86

1603005409

32

P0819200G 16/X/231111

20.521,01

1603005409

33

P0821500F

16/X/231110

17.200,90

1603005409

34

P0822500E

16/X/231109

53.181,42

1603005409

35

P0821600D 16/X/231108

128.494,06

1603005409

36

P0831100C 16/X/231107

14.789,93

1603005409

37

P0821800J

16/X/231106

26.195,37

1603005409

38

P0821900H 16/X/231105

70.823,70

1603005409

39

P0822000F

25.544,89

1603005409

40

16/X/231104
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de Sant Martí de
Tous
Ajuntament de Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer

Import
concedit (EUR)

Operació
comptable

Posició

P0822100D 16/X/231103

32.078,72

1603005409

41

P0822300J

16/X/231102

15.311,11

1603005409

42

P0822200B

16/X/231101

22.405,30

1603005409

43

P0822600C 16/X/231100

27.264,08

1603005409

44

P0822700A

16/X/231099

32.617,82

1603005409

45

P0822800I

16/X/231098

12.617,31

1603005409

46

P0822900G 16/X/231097

46.589,22

1603005409

47

P0823100C 16/X/231096

127.481,50

1603005409

48

NIF Ens

Codi XGL

P0823200A

16/X/231095

20.108,68

1603005409

49

P0823300I

16/X/231094

36.952,88

1603005409

50

P0823400G 16/X/231093

36.595,62

1603005409

51

P0818800E

16/X/231092

17.948,59

1603005409

52

P0823500D 16/X/231091

30.061,23

1603005409

53

P0823600B

16/X/231090

22.034,87

1603005409

54

P0823700J

16/X/231089

20.171,28

1603005409

55

P0823800H 16/X/231088

83.316,29

1603005409

56

P0823900F

16/X/231087

20.942,42

1603005409

57

P0824000D 16/X/231086

60.754,75

1603005409

58

P0824100B

16/X/231085

20.534,45

1603005409

59

P0809700H 16/X/231084

33.365,55

1603005409

60

P0826200H 16/X/231083

48.091,56

1603005409

61

P0826400D 16/X/231082

33.864,84

1603005409

62

P0826500A

16/X/231081

19.197,73

1603005409

63

P0826300F

16/X/231080

110.996,05

1603005409

64

P0824300H 16/X/231079

13.512,63

1603005409

65

P0824400F

16/X/231078

40.583,45

1603005409

66

P0824500C 16/X/231077

421.689,36

1603005409

67

P0824600A

16/X/231076

20.058,76

1603005409

68

P0824700I

16/X/231075

19.116,02

1603005409

69
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Ens destinatari
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Besora
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de
Merlès
Ajuntament de Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls

Import
concedit (EUR)

Operació
comptable

Posició

P0824800G 16/X/231074

39.540,30

1603005409

70

P0824900E

16/X/231073

12.460,13

1603005409

71

P0825000C 16/X/231072

52.996,74

1603005409

72

P0825100A

16/X/231071

41.402,22

1603005409

73

P0825300G 16/X/231070

18.823,38

1603005409

74

P0825600J

16/X/231069

14.493,93

1603005409

75

P0825500B

16/X/231068

28.064,44

1603005409

76

P0825700H 16/X/231067

18.829,05

1603005409

77

P0825900D 16/X/231066

47.527,49

1603005409

78

P0825800F

16/X/231065

35.863,04

1603005409

79

P0826000B

16/X/231064

104.430,05

1603005409

80

P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E
P0828800C

16/X/231063
16/X/231062
16/X/231061
16/X/231060
16/X/231059
16/X/231058
16/X/231057
16/X/231056
16/X/231055
16/X/231054
16/X/231053
16/X/231052
16/X/231051
16/X/231050
16/X/231049
16/X/231048
16/X/231047
16/X/231046
16/X/231045
16/X/231044
16/X/231043
16/X/231042

25.686,95
41.656,11
49.915,19
32.186,23
123.611,72
14.898,75
21.255,37
39.153,00
38.638,14
25.600,54
20.503,69
40.773,84
17.390,39
21.299,51
34.051,49
811.755,34
42.098,87
43.606,50
95.640,65
63.094,34
22.812,95
30.141,57

1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

P0828900A

16/X/231041

35.126,49

1603005409

103

P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D

16/X/231040
16/X/231039
16/X/231038
16/X/231037
16/X/231036
16/X/231035
16/X/231034
16/X/231033
16/X/231032
16/X/231031
16/X/231030

45.112,86
17.116,83
20.253,13
27.022,89
69.204,52
22.462,64
23.621,69
218.978,24
18.965,66
246.256,90
42.497,58

1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

NIF Ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament del Pont de Vilomara
i Rocafort
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de
Pierola
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
EMD de Bellaterra
EMDde Sant Martí de Torroella
EMDde Sant Miquel de Balenyà
EMDde Valldoreix

Import
concedit (EUR)

Operació
comptable

Posició

P0830600C 16/X/231029

203.863,31

1603005409

115

P0830700A 16/X/231028
P0830400H 16/X/231027
P0830300J 16/X/231026

14.504,92
30.769,67
57.022,39

1603005409
1603005409
1603005409

116
117
118

P0831000E

16/X/231025

33.427,82

1603005409

119

P0830800I

16/X/231024

301.274,26

1603005409

P0821300A
P0821700B
P0830500E
P0830900G
P0802500I
P0802600G
P0811700D
P0815700J
P0816300H

16/X/231023
16/X/231022
16/X/231021
16/X/231020
16/X/231019
16/X/231018
16/X/231017
16/X/231016
16/X/231015

44.338,80
82.906,29
16.921,26
32.927,67
32.897,31
24.610,54
91.368,78
27.242,42
17.505,70

1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409

121
122
123
124
125
126
127
128
129

P0818100J

16/X/231014

32.169,85

1603005409

130

P0816800G 16/X/231013

241.065,91

1603005409

131

16/X/231012

31.305,00

1603005409

132

P0816900E 16/X/231011
P0807500D 16/X/231010

20.591,25
95.121,11

1603005409
1603005409

133
134

16/X/231009

171.238,48

1603005409

135

P0810100H 16/X/231008
P0814200B 16/X/231007
P0814400H 16/X/231006

198.348,44
40.292,08
32.396,64

1603005409
1603005409
1603005409

136
137
138

16/X/231005

26.299,81

1603005409

139

P0814600C 16/X/231004

97.942,21

1603005409

140

P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0829000I
P0800249E
P0800043B
P0800314G
P0800003F

35.451,21
23.959,33
24.895,04
20.164,41
34.861,43
15.579,83
14.300,99
19.595,56
19.583,55
10.728,04
14.424,25
36.696,02

1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409
1603005409

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

NIF Ens

P0816100B

P0807600B

P0814500E

Codi XGL

16/X/231003
16/X/231002
16/X/231001
16/X/231000
16/X/230999
16/X/230998
16/X/230997
16/X/230996
16/X/230995
16/X/230994
16/X/230993
16/X/230992

120

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa màxima de VINT MILIONS d’euros
(20.000.000 €) del Pressupost de despeses corporatiu per al finançament dels ajuts
concedits en el marc del present Programa complementari amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/76262 del pressupost de despeses de l’anualitat 2016.
Quart.- APROVAR el formulari normalitzat de justificació dels ajuts atorgats P4-008-16
en el marc del “Programa complementari de suport a la inversió local” que consta a
l’Annex I d’aquest Dictamen.
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Cinquè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals”, que figuren a l’Annex II d’aquest dictamen.
Sisè.- APROVAR la incorporació dels tràmits P3 d'acceptació de l'ajut, i P4, de
justificació de despeses del “Programa complementari de suport a la inversió local” a la
Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Setè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari de suport a la inversió local” incorporats a la Seu
Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Vuitè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació dels presents acords, i comunicar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Novè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “Programa complementari
de suport a la inversió local.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents al “Programa
complementari de millora de camins municipals”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos
que es comprenguin al Pla.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments
principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de forma
contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit
territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.
3. En data 9 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu règim
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regulador i la convocatòria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" (AJG 229/16).
4. Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari
s’articulen en base a un procediment de pública concurrència tot vetllant per
garantir la correspondència entre la finalitat del suport atorgat i la realitat de cada
territori. El pressupost màxim amb què es dota el present Programa complementari
és d’onze milions dos cents-mil euros (11.200.000 €) del pressupost de despeses
de la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, per a tot el mandat 2016-2019.
5. El centre gestor responsable de la instrucció, valoració i seguiment de les
sol·licituds rebudes és la mateixa gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
6. Totes les sol·licituds presentades han estat revisades per part del centre gestor i,
en la mesura que s’ha determinat l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als
ens destinataris per tal de procedir a la seva correcció. Feta l’esmentada revisió,
totes les sol·licituds han passat a la fase d’instrucció, per a determinar la seva
estimació o desestimació.
7. Per a la valoració de les sol·licituds, el centre gestor ha aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris que consten en el règim del Programa, vetllant en tot cas
per l'aplicació de criteris objectius en la concessió dels recursos. En aquest sentit,
el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 18 d’octubre de
2016, ha emès el corresponent informe d’instrucció, que conté l’explicació de la
forma com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants
relatius a la instrucció. A continuació es fa una reproducció parcial d’aquest amb
relació als apartats de valoració i periodificació de les de sol·licituds:
“INFORME D’INSTRUCCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS ECONÒMICS DEL
“PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS”, D’AJUTS
EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 2016-2019” (...)
2. Valoració de les sol·licituds
a. En primer lloc, s’ha dut a terme una valoració dels projectes a realitzar en els camins
municipals amb la finalitat de concretar l'import a concedir a cada destinatari. Per a realitzar
aquesta valoració s’ha tingut en compte els criteris objectius que es defineixen a
continuació, referits a la puntuació mínima garantida, d'una banda, i a la puntuació variable,
de l'altra.
-

Puntuació mínima

Criteri i puntuació
Impacte Social. (20
punts)
Vertebració
municipal.(10 punts)

Descripció
Importància social dels camins en l’àmbit territorial municipal
(Km camins/1000 habitants)
Importància territorial dels camins en l’àmbit territorial municipal
(Km camins/Km2 municipi).
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-

Puntuació variable

Criteri i puntuació
Connectivitat a
disseminats. (25
punts)
Concurrència de
riscos. (20 punts)

Consens territorial.
(15 punts)

Aportació econòmica
municipal.(10 punts)

Descripció
Per a cada camí que sigui objecte d'ajut caldrà concretar la
capacitat vertebradora del mateix, especialment en el cas
d’accés a nuclis disseminats en l'entorn rural, explotacions
agrícoles i ramaderes, etc.
Per a cada camí que sigui objecte d'ajut, caldrà determinar, si
existeix, la raó d’urgència que justifica l’actuació, la restitució de
la vitalitat, la reducció de riscos imminents i/o l’estabilització de
talussos/terraplens, entre d'altres aspectes subjectius que
estiguin degudament justificats.
Per a cada camí que sigui objecte d'ajut, caldrà determinar si
existeix acord entre municipis per a sol・licitar un mateix camí
de connexió supramunicipal. Cada municipi percebrà,
individualment, una subvenció per arranjar el tram del camí que
discorre pel seu terme municipal.
Percentatge d’aportació municipal per la realització de les obres
objecte de l'ajut.

b. En segon lloc, s’han sumat les dues puntuacions obtingudes, essent la puntuació màxima
de 100. També s’ha calculat el total dels ajuts econòmics sol·licitats per cada ens i s’ha
determinat el dèficit pressupostari, és a dir, la quantia econòmica amb que s’ha superat
l’import total previst al Programa complementari. Aquest dèficit s’ha calculat com la
diferència entre la suma de totes les demandes municipals (limitades als 50.000 EUR màxim
per cada ajuntament, previstos a les bases) i el disponible al Programa Complementari, que
era de 11.200.000,00 EUR. El resultat d’aquest càlcul ascendeix a 811.899,00 EUR.
Sumatori Ajuts sol·licitats pels ajuntaments
(limitats a 50.000 €)
Pressupost màxim del Programa Complementari
Dèficit pressupostari

12.011.889,00 €
11.200.000,00 €
811.899,00 €

c. Obtinguda la puntuació global per cada sol·licitud presentada, s’ha aplicat la fórmula
següent, que, basada en el rati d'EUR per punt, permet concretar l'import a assignar a cada
municipi destinatari.
S’ha calculat per a cada ens la diferència entre la puntuació obtinguda i la puntuació màxima
possible (100), i s’ha dividit el dèficit pressupostari (811.899,00 EUR) per la suma de les
diferències obtingudes.
El valor obtingut s’ha multiplicat, per a cada ens, per la seva diferència entre la puntuació
obtinguda i la puntuació màxima possible (100), i aquest nou valor s’ha descomptat de
l’import sol·licitat per l’ens (limitat a 50.000 EUR màxim), de manera que a major puntuació
obtinguda en el procés de valoració menor ha estat aquest descompte.
El resultat és l’import concedit a cada ens.
3. Periodificació de les sol·licituds
Per a la concreció de l'anualitat en que l'ens destinatari percebrà l'ajut assignat, ja sigui el
2016, el 2017, el 2018 o el 2019, s’ha considerat el grau de maduresa de les actuacions de
millora dels camins per als que s'ha presentat sol·licitud.

31

Àrea de Presidència
Secretaria General

A tal efecte, els ajuts s’han periodificat en funció de l'estat d’execució de les actuacions
assignant a l'any més immediat aquelles amb un grau d’execució finalitzat (Obra executada)
i als anys successius les que estiguin menys avançades (Obra projectada i Obra pendent de
redacció de projecte) i també en funció de la puntuació obtinguda, de manera que a igualtat
de maduresa de l’actuació, s’han prioritzat aquelles actuacions que hagin obtingut més
puntuació en el procés de valoració.”

Fonaments de dret
1. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d’abril de 2016, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016,
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes
complementaris.
2. L’apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la Presidència la competència
per a elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- RESOLDRE la convocatòria per la concessió d’ajuts econòmics
corresponents al Programa complementari de millora de camins municipals, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en conseqüència, aprovar els
següents ajuts:
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

P0800200H

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Ajuntament
d'Alpens

P0800400D

Ajuntament
d'Arenys de Mar
Ajuntament
d'Arenys de Munt

Actuació
Arranjament del camí dels Horts
de Can Morral
Reparació de flonjalls,
pavimentació i senyalització
horitzontal del camí del Molinot a
Les Coromines. Fase I
Millora de camins situats en sòl
no urbà del terme municipal
d'Aiguafreda
L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ
MUNICIPAL CAMÍ DEL MIG
(ALELLA-EL MASNOU)
Camí Comià - Serrallonga

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230355 46.181,41

1640025678

2017

1603005217

60

16/X/230509 47.866,64

1640025044

2017

1603005217

61

16/X/230513 44.112,58

1640025196

2018

1603005217

124

16/X/230510 46.597,98

1640025434

2019

1603005217

186

16/X/230512 46.130,66

1640025327

2016

1603005217

1

1640025590

2018

1603005217

125

1640024983

2019

1603005217

187

1640025659

2018

1603005217

126

1640025450

2017

1603005217

62

1640025398

2016

1603005217

2

1640025694

2018

1603005217

127

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Programa d'actuació per a la
millora i el manteniment del Camí 16/X/230359 45.935,25
de Llevant
Millora del Camí de Canet, Camí
P0800700G
del Corral, Camí del Pollastre i 16/X/230348 38.627,17
Camí del Remei
P0800600I

Ajuntament
d'Argençola

P0800800E

Ajuntament d'Artés

P0801000A

Ajuntament d'Avià

P0801100I

Ajuntament
d'Avinyó

P0801200G

Manteniment de camins

16/X/230469 49.362,52

Arranjament del Camí de la Vall /
16/X/230505 44.457,24
la Ruca
Camí de Cal Tana i Vilamarí, 2ª
16/X/230322 49.387,76
fase
CAMÍ DE L'URBISOL

16/X/230507 48.188,54
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Ajuntament de
Bagà

P0801600H

Ajuntament de
Balenyà

P0801700F

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Ajuntament de
Bellprat

P0802100H

Ajuntament de
Berga

P0802200F

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament de
Borredà

P0802400B

Ajuntament de
Cabrera d'Anoia

P0802800C

Ajuntament de
Cabrera de Mar

P0802900A

Actuació
Millora de camins municipals:
camí de la Granada i camí de
l'Arboçar
Millora de pistes malmeses per
les pluges dins el terme
municipal
Reparació dels camins laterals
de la C-17
ARRANJAMENT DEL CAMÍ
LOCAL DEL PLA DE
VILAMAJOR ENTRE BP-4313 I
LA BV-4401 I LA RABEIA
Millora de camins municipals
Proposta de millora de l'accés al
Castell de Queralt al Terme
municipal de Bellprat
Arranjament de la xarxa de
drenatge del camí que va del
P.I.Valldan a la Ctra. BV-4241
Obres de pavimentació del
segon tram del camí del
cementiri
CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE CAMINS
RURALS 2016
Condicionament pavimentació
asfàltica i millores del camí de
Mas Castells
Millora del paviment i del
drenatge de l'Antic Camí del Mig

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230506 49.583,43

1640025382

2016

1603005217

3

16/X/230270 18.332,29

1640025510

2017

1603005217

63

16/X/230508 43.279,43

1640024215

2019

1603005217

188

16/X/230504 46.283,24

1640025258

2019

1603005217

189

16/X/230503 47.184,97

1640025233

2019

1603005217

190

16/X/230342 45.948,16

1640025634

2017

1603005217

64

16/X/230494 44.149,04

1640025562

2018

1603005217

128

16/X/230493 44.931,69

1640025351

2018

1603005217

129

16/X/230502 46.844,14

1640025022

2017

1603005217

65

16/X/230259 48.649,29

1640024284

2018

1603005217

130

16/X/230371 45.032,68

1640024982

2019

1603005217

191

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Calders
Ajuntament de
Caldes de Montbui
Ajuntament de
Calella
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Callús
Ajuntament de
Calonge de
Segarra
Ajuntament de
Campins
Ajuntament de
Cànoves i
Samalús
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de
Capolat
Ajuntament de
Cardedeu

NIF Ens
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803500H
P0822400H
P0803700D

Actuació
Reparació del camí del rentador
(Fase 1B i Fase 2)
Programa complementari de
millora de camins municipals
Millora del camí del cementiri de
Caldes de Montbui
Obres de millora en camins
municipals de Calella
Programa Complementari de
Millora de camins municipals
Condicionament del camí des de
la Colònia Cortès fins a Cal
Vaquer

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230373 46.471,75

1640025353

2017

1603005217

66

16/X/230260 41.857,76

1640025335

2016

1603005217

4

16/X/230374 46.231,90

1640025463

2017

1603005217

67

16/X/230475 45.366,49

1640025497

2019

1603005217

192

16/X/230474 44.445,69

1640025360

2018

1603005217

131

16/X/230471 18.264,29

1640025030

2018

1603005217

132

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

P0803600F

Condicionament i millora del
camí del Bosc del Nadal

16/X/230472 49.286,78

1640025563

2018

1603005217

133

P0803800B

Millora de camins municipals a
Campins

16/X/230473 45.518,68

1640025499

2019

1603005217

193

P0804100F

Millora de la connectivitat dels
nuclis municipals

16/X/230470 47.746,72

1640025555

2018

1603005217

134

16/X/230496 30.854,12

1640025400

2019

1603005217

194

16/X/230476 49.507,69

1640025610

2016

1603005217

5

16/X/230343 16.358,11

1640025665

2019

1603005217

195

P0804300B
P0804400J

P0804500G

Arranjament del camí ral de la
Font de la Reina de Capellades
REPARACIÓ CAMÍ BE-166 DE
CAPOLAT
Obres de millora i
condicionament dels camins
municipals asfaltats del TM de
Cardedeu. Camí de Les
Pungoles
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Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

MILLORA CAMINS
P0804600E MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE
CARDONA
EXECUCIÓ MATERIAL D'UNA
Ajuntament de
P0804700C
PASSERA PEL CAMÍ DE LA
Carme
RIERA DE CARME
Arranjament i pavimentació del
camí que comunica amb l'antiga
Ajuntament de
P0804800A
ctra.BV-4132z amb la nova
Casserres
variant de Gironella a Casserres
BV-4132
Arranjament i pavimentació del
Ajuntament de
P0805600D camí de Castell de l'Areny a Coll
Castell de l'Areny
de Coma - Soldevila
Millora camí a la Tuta, la Bassa
Ajuntament de
P0805100E
anti-incendis i la zona dels
Castellar de n'Hug
Torrents a Castellar de n'Hug
Arranjament del Camí
Ajuntament de
P0804900I
d'Espinalbet, al terme municipal
Castellar del Riu
de Castellar del Riu
Ajuntament de
ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DEL
P0805000G
Castellar del Vallès
RIU RIPOLL
Ajuntament de
Rehabilitació del camí de
P0805200C
Castellbell i el Vilar
Farinera
Projecte per millora i
Ajuntament de
pavimentació del camí de Santa
P0805400I
Castellcir
Coloma fins a la Urbanització La
Penyora
Ajuntament de
ARRANJAMENT DE QUATRE
Castellet i la
P0805700B
CAMINS MUNICIPALS
Gornal
Ajuntament de
Cardona

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230277 49.678,10

1640025491

2016

1603005217

6

16/X/230372 46.839,02

1640025523

2018

1603005217

135

16/X/230495 47.083,99

1640025486

2017

1603005217

68

16/X/230499 47.551,05

1640024859

2017

1603005217

69

16/X/230501 47.109,23

1640025145

2019

1603005217

196

16/X/230321 48.477,26

1640025606

2016

1603005217

7

16/X/230308 43.823,06

1640025539

2018

1603005217

136

16/X/230328 47.626,79

1640025494

2018

1603005217

137

16/X/230498 48.624,05

1640024583

2016

1603005217

8

16/X/230368 47.475,31

1640025503

2018

1603005217

138

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Castellfollit del
Boix
Ajuntament de
Castellgalí
Ajuntament de
Castellnou de
Bages
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Castellví de
Rosanes
Ajuntament de
Centelles

Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de
Collsuspina

NIF Ens

P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H

P0806500E

Actuació
MILLORA DELS CAMINS
MUNICIPALS DEL CASTELL I
PERMANYER
Millora del camí de Cal Costa i
camí del Rubió
PROGRAMA COMPLEMENTARI
DE MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS
Millora de camis municipals de
Castellolí
MILLORA DELS CAMINS DE
VILANOVA I ESPLUGUES
PAVIMENTACIÓ CAMÍ RURAL
DE LA B212 A ENLLAÇAR AMB
SARDINYOLA
Adequació camí de Miralles a la
depuradora

Manteniment i condicionament
de camins rurals 2016,
P0806600C
Pavimentació de diferents
camins a la zona sud del
municipi
TREBALLS DE MILLORA DE
P0806700A VARIS CAMINS DEL MUNICIPI
DE CERVELLÓ
Actuacions de manteniment i
P0806800I
millora als camins de Collbató
Millora i manteniment de la xarxa
P0806900G
de camins municipals 2016

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230500 49.482,44

1640025530

2016

1603005217

9

16/X/230370 24.238,09

1640024809

2017

1603005217

70

16/X/230336

6.327,29

1640025588

2019

1603005217

197

16/X/230486 47.917,13

1640025617

2018

1603005217

139

16/X/230369 28.330,93

1640025479

2019

1603005217

198

16/X/230367 47.330,14

1640025052

2017

1603005217

71

16/X/230352 41.157,75

1640025672

2018

1603005217

140

16/X/230479 44.003,87

1640025248

2018

1603005217

141

16/X/230478 45.177,85

1640025649

2019

1603005217

199

16/X/230481 43.715,00

1640025449

2019

1603005217

200

16/X/230482 44.335,57

1640025541

2018

1603005217

142

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Copons
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Dosrius
Ajuntament de
Figaró-Montmany
Ajuntament de
Fígols
Ajuntament de
Fogars de
Montclús
Ajuntament de
Folgueroles

NIF Ens

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230483 49.040,62

1640025546

2016

1603005217

10

16/X/230257

5.676,68

1640025663

2017

1603005217

72

16/X/230477 44.332,28

1640025703

2017

1603005217

73

16/X/230304 44.422,74

1640025448

2017

1603005217

74

16/X/230258 46.938,82

1640025507

2017

1603005217

75

Pavimentació del camí de Can
16/X/230453 46.130,92
Rovira a Can Satanas, 1era fase

1640025569

2019

1603005217

201

1640025359

2017

1603005217

76

1640025317

2019

1603005217

202

Actuació

Arranjament i millora de Camins
de Copons
Obres de protecció del talús
existent en el marge dret de l'inici
P0807100C
del camí municipal (núm. 49) de
Corbera de Llobregat
MILLORA DE CAMINS
P0807400G
MUNICIPALS
Programa complementari de
P0813300A
millora de camins a FigaróMontmany
Arranjament de diversos trams
P0807900F
de camins al nucli de Fígols i
Fumanya
P0807000E

P0808000D
P0808200J

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Millora de camins municipals de
16/X/230318 15.000,78
Folgueroles
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
LA GABRIELA FINS EL TERME 16/X/230448 47.210,22
MUNICIPAL DE RAJADELL

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

Ajuntament de
Font-rubí

P0808400F

Millora de camins a Font-rubí

16/X/230449 46.402,32

1640025472

2019

1603005217

203

P0808900E

Millora del camí de la Xeuxé a
Sant Jordi, del PK 56,2 de la
Ctra. B-431 al PK 10,0 de la
Ctra. BV4401

16/X/230281 46.768,40

1640025423

2017

1603005217

77

Ajuntament de
Gaià

38

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Ajuntament de
Gelida

P0809000C

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

Ajuntament de
Granera

P0809400E

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

Ajuntament de
Gualba

P0809600J

Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà

P0809800F

Actuació
SEGONA FASE DEL
PROJECTE D’ARRANJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ RAL
i DEL CAMÍ DE SANT
SEBASTIÀ AL T.M. DE GALLIFA
(VALLÈS OCCIDENTAL)
Programa complementari de
millora de camins municipals a
Gavà
Projecte de millora del camí de
Can Bargalló
RECUPERACIÓ DE L'ANTIC
CAMÍ DE CONNEXIÓ DE
VILADOMIU NOU AMB LA
CARRETERA C-16z
Millora del drenatge al camí de
Gisclareny a Coll de Turbians
fins al límit del terme municipal
Arranjament Camí Ral entre
Gallifa i Castellterçol - Pujada de
Coll d'Ases
Manteniment i millora de camins
rurals de Granollers 2016
MILLORA CAMINS
MUNICIPALS: CAMÍ CAN
PENJARELLA I ANTIC CAMÍ
RAL
ARRANJAMENT I MILLORA DE
DIVERSOS CAMINS PÚBLICS
AL MUNICIPI DE GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230459 49.532,93

1640025257

2016

1603005217

11

16/X/230275 45.569,17

1640025688

2019

1603005217

204

16/X/230484 44.250,02

1640025699

2018

1603005217

143

16/X/230312 46.888,32

1640025321

2017

1603005217

78

16/X/230301 45.398,76

1640024996

2017

1603005217

79

16/X/230457 49.899,01

1640025585

2016

1603005217

12

16/X/230351 41.186,23

1640025436

2018

1603005217

144

16/X/230456 47.071,95

1640025146

2018

1603005217

145

16/X/230349 46.913,57

1640025445

2019

1603005217

205

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Gurb
Ajuntament de
Jorba
Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament de la
Nou de Berguedà
Ajuntament de la
Palma de Cervelló
Ajuntament de la
Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la
Pobla de Lillet
Ajuntament de la
Quar
Ajuntament de la
Roca del Vallès
Ajuntament de la
Torre de
Claramunt

NIF Ens

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230458 49.602,36

1640025542

2018

1603005217

146

16/X/230454 49.312,02

1640025589

2016

1603005217

13

16/X/230461 37.277,39

1640025579

2019

1603005217

206

16/X/230455 47.279,65

1640025490

2018

1603005217

147

16/X/230266 49.848,52

1640025594

2016

1603005217

14

16/X/230294 49.015,37

1640024956

2016

1603005217

15

16/X/230278 45.594,42

1640025544

2019

1603005217

207

INSTAL·LACIÓ DE BIONDES AL
16/X/230310 27.506,93
CAMÍ DEL CASTELL

1640025609

2016

1603005217

16

1640025651

2017

1603005217

80

1640025378

2018

1603005217

148

1640025644

2018

1603005217

149

1640025429

2017

1603005217

81

Actuació

MILLORA CAMÍ SANT JULIÀ DE
SASSORBA
Arranjament de camins
P0810200F
municipals de Jorba
MILLORA DEL CAMÍ DE LA
P0808700I
SERRETA I DEL CAMÍ DE LA
DOMA
Millora de camins rurals Pou
P0809300G
Major / Horta
Arranjament del camí del Clot de
P0810300D
les Barraques i del Ventanell
CONDICIONAMENT I
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
P0814100D
LA NOU DE BERGUEDÀ A
VILADA
Millora de camins municipals a la
P5831301F
Palma de Cervelló
P0809900D

P0816400F

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Millora del camí de La Pobla de
16/X/230416 45.445,46
Lillet a Sant Jaume de Frontanyà
PROGRAMA COMPLEMENTARI
P0817600J DE MILLORA DE CAMINS 2016- 16/X/230397 49.753,84
2019
Camí d'interconnexió municipal,
P0818000B
16/X/230280 47.601,55
tram de Can Cucut

P0816500C

P0828600G

Arranjament i millora de dos
camins municipals

16/X/230306 45.228,34

40

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les
Franqueses del
Vallès

NIF Ens

Actuació

P0800500A

Camí de la Font del Gat

P0802700E

Millora del camí de Sant Valentí

MILLORA I MANTENIMENT
P0808500C DELS CAMINS LOCALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
MILLORA I MANTENIMENT DE
Ajuntament de les
P0811500H
LA XARXA DE CAMINS
Masies de Roda
MUNICIPALS
Ajuntament de les
MILLORA DEL CAMÍ DEL
P0811600F
Masies de Voltregà
CAMPS
Arranjament de diversos camins
a l'Espunyola: Camí de
Ajuntament de
P0807700J
Sanclimens, Camí entrada
l'Espunyola
Ajuntament, Camí de Reixach i
Camí del Cementiri del Cint
Ajuntament de
MILLORA DE CAMINS
P0825400E
l'Esquirol
MUNICIPALS DE L'ESQUIROL
Actuacions puntuals de reparació
Ajuntament de
P0807800H
i millora a la xarxa de camins
l'Estany
públics en sòl no urbanitzable
Ajuntament de
P0810600G
Millora de camins municipals
Lliçà d'Amunt
Ajuntament de
Millora de camins municipals
P0810500I
Llinars del Vallès
diversos
Ajuntament de
Obres de millora de camins
P0810800C
Lluçà
municipals d'ús públic
Ajuntament de
Arranjament camins laterals de la
P0811000I
Malla
C-17

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230511 48.018,12

1640025261

2017

1603005217

82

16/X/230356 28.783,62

1640025616

2017

1603005217

83

16/X/230267 45.543,93

1640025229

2019

1603005217

208

16/X/230444 44.666,60

1640025336

2017

1603005217

84

16/X/230299 48.504,12

1640025502

2018

1603005217

150

16/X/230490 45.272,52

1640025104

2017

1603005217

85

16/X/230325 46.206,66

1640025708

2019

1603005217

209

16/X/230292 47.039,80

1640025574

2017

1603005217

86

16/X/230447 45.127,35

1640025632

2019

1603005217

210

16/X/230450 45.714,34

1640025062

2019

1603005217

211

16/X/230446 47.405,88

1640025362

2018

1603005217

151

16/X/230451 49.703,35

1640025599

2018

1603005217

152

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Marganell
Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Mataró
Ajuntament de
Moià
Ajuntament de
Molins de Rei
Ajuntament de
Mollet del Vallès
Ajuntament de
Monistrol de
Calders

P0811200E
P0824200J
P0811300C

P0811800B

P0811900J

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230467 43.800,15

1640025578

2018

1603005217

153

16/X/230452 46.055,18

1640025417

2019

1603005217

212

16/X/230287 45.095,61

1640025455

2019

1603005217

213

16/X/230468

5.868,03

1640025614

2019

1603005217

214

16/X/230344 46.377,07

1640025175

2019

1603005217

215

Millora de camins de Matadepera 16/X/230442 33.906,95

1640025459

2019

1603005217

216

16/X/230284 44.294,21

1640025007

2019

1603005217

217

16/X/230437 48.870,20

1640025521

2018

1603005217

154

16/X/230441 49.192,10

1640025636

2018

1603005217

155

16/X/230440 18.741,47

1640025613

2019

1603005217

218

16/X/230436 45.373,51

1640025720

2019

1603005217

219

Actuació
Millora del camí de Sant Jaume
al santuari de Puig-Agut
(Lourdes)
Millora del camí de la Salut de
Viladordis, fase 2
Asfaltat d'un tram del camí de
Marganell a Montserrat
Adequació dels camins del
repetidor i del canal Sedó
MILLORA PAVIMENTACIÓ DE
TRES TRAMS DE CAMÍ - CAMÍ
CEMENTIRI BEGUDA -CAMÍ
CAN VALLS - RIERA CLARET

Arranjament del Camí de la
Cornisa
Millora de camins: pujada Caseta
Alta, camí coves a l'aeròdrom
P0813700B
Humbertes i tanca pont coves del
Toll
2a FASE MILLORA DEL CAMÍ
P0812200D
DEL RIU LLOBREGAT AL
MUNICIPI DE MOLINS DE REI
Condicionament del camí de Can
P0812300B
Vila
P0812000H

P0812700C

Arranjament de dos camins de
Monistrol de Calders

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montclar

NIF Ens

Actuació

P0812600E

Arranjament del ferm del Camí
del Riu

P0812400J
P0812900I

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Montseny
Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de
Mura

P0813500F
P0813600D
P0812800A
P0813800J

Ajuntament de
Pacs del Penedès

P0815300I

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Millora dels accessos al Pla de
Reixac
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
CASA NOVA DEL PUJOL
MILLORA I MANTENIMENT
DELS CAMINS MUNICIPALS
DE MONTMAJOR
MANTENIMENT CAMINS
RURALS AL TM DE
MONTMANEU
Millora del camí de connexió
entre els horts del Raiguer i el
Turó de les Tres Creus
Condicionament i millora de
camins municipals
Millores a camins locals d'ús
públic del municipi de Montseny
Millora camí d'accés al sòl urbà
des de Tona i al camí ramader
Programa complementari de
millora de camins municipals
Obres de Millora del camí antic
original entre els municipis de
Pacs del Penedès i les
Cabanyes
Arranjaments puntuals dels
camins de titularitat municipal.

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230439 25.965,99

1640025619

2019

1603005217

220

16/X/230354 46.989,31

1640025684

2019

1603005217

221

16/X/230445 47.235,47

1640023836

2017

1603005217

87

16/X/230438 48.699,79

1640025620

2016

1603005217

17

16/X/230443 47.891,89

1640025133

2017

1603005217

88

16/X/230345 45.424,00

1640025689

2017

1603005217

89

16/X/230491 47.058,74

1640025174

2019

1603005217

222

16/X/230435 46.623,23

1640025662

2018

1603005217

156

16/X/230320 48.308,46

1640025495

2016

1603005217

18

16/X/230432 46.285,61

1640025565

2017

1603005217

90

16/X/230425 41.764,48

1640025135

2017

1603005217

91

16/X/230431 46.547,49

1640025679

2019

1603005217

223

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
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Ens destinatari
Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de
Pallejà
Ajuntament de
Parets del Vallès
Ajuntament de
Perafita

NIF Ens

Actuació

Millora i condicionament de dos
camins rurals al terme de Palausolità i Plegamans
Arranjament i millora del camí del
P0815600B
Forn de Pallejà
Programa complementari de
P0815800H
millora de camins municipals
Millora dels camins de Perafita a
St. Martí - La Blava, a Sta.
P0815900F
Eulàlia de Puig-oriol (per Bols), i
ramal de Pallars i Cal Fusta
P0815500D

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230323 13.412,84

1640025393

2019

1603005217

224

16/X/230418 43.858,70

1640025475

2018

1603005217

157

16/X/230417 43.953,37

1640025397

2019

1603005217

225

16/X/230335 49.337,27

1640025534

2016

1603005217

19

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Piera

P0816000D

Pavimentació del camí

16/X/230307 49.116,36

1640025660

2018

1603005217

158

Ajuntament de
Pontons

P0816700I

Projecte d'arranjament i
pavimentació nou camí a Cal
Benet i Mas Fonoll

16/X/230293 45.985,75

1640025021

2017

1603005217

92

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

P0817000C

Millora de camins municipals

16/X/230398 45.076,86

1640025581

2017

1603005217

93

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

16/X/230405 49.406,70

1640024935

2016

1603005217

20

Ajuntament de
Pujalt

P0817500B

16/X/230403 49.924,26

1640025428

2016

1603005217

21

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

16/X/230333 47.721,47

1640025003

2017

1603005217

94

Ajuntament de
Roda de Ter

P0818200H

16/X/230357 43.707,22

1640025650

2018

1603005217

159

Manteniment dels camins
d'accés al nucli de Fonollet i
camí de l'estació al Saltet
Reposició d'infraestructures
malmeses pels aiguats de
novembre de 2015
Reparació de flonjalls,
pavimentació i senyalització
horitzontal de diversos trams de
camins de Rajadell
Arranjament de camins
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

Camins de Rubí

Ajuntament de
Rubió

P0818400D

Ajuntament de
Rupit i Pruit

P0818500A

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sagàs

P0818700G

Ajuntament de
Saldes

P0818900C

Ajuntament de
Sallent
Ajuntament de
Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Bartomeu del
Grau

P0819000A

Millora i condicionament de
camins: Camí núm. 10 de Sant
Martí de Maçana i núm. 20 de
Cal Tudó
Obra de millora de camins
municipals d'ús públic
Millora i condicionament de
trams de camins (Camí vell de
Polinyà i Camí de Serra Barona)
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL
PUJOL, CASAPONÇA I LES
FEIXES
MILLORA I MANTENIMENT
DELS CAMINS MUNICIPALS
D'ÚS PÚBLIC
Arranjament del camí del Serrat
de Les Forques (Fase II)

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230394 48.333,71

1640025564

2018

1603005217

160

16/X/230390 41.802,57

1640025348

2017

1603005217

95

16/X/230391 47.771,96

1640025431

2018

1603005217

161

16/X/230273 44.199,53

1640025704

2019

1603005217

226

16/X/230388 48.138,04

1640025701

2017

1603005217

96

16/X/230375 47.450,07

1640025630

2016

1603005217

22

16/X/230329 48.812,34

1640025094

2016

1603005217

23

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

P0819400C

Millora camins Sant Agustí

16/X/230392 46.758,87

1640025433

2016

1603005217

24

P0819600H

PC de millora de camins
municipals

16/X/230340 48.895,45

1640025446

2016

1603005217

25

P0819700F

Millora de camins municipals
2016

16/X/230393 45.493,43

1640025451

2017

1603005217

97

Millora de vialitat del camí de les
16/X/230297 49.974,75
Ferreres

1640025549

2016

1603005217

26

P0819800D
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NIF Ens

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès

P0820000H

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat

P0820300B

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

P0820500G

P0820600E

P0820700C

P0820900I

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230389 45.297,77

1640025566

2016

1603005217

27

16/X/230326 44.470,93

1640024530

2018

1603005217

162

16/X/230337 47.304,90

1640025301

2018

1603005217

163

16/X/230279 47.942,38

1640025460

2018

1603005217

164

16/X/230419 46.105,67

1640025234

2017

1603005217

98

16/X/230415 49.779,09

1640025144

2016

1603005217

28

16/X/230466 48.453,63

1640025148

2016

1603005217

29

16/X/230465 45.491,08

1640025219

2019

1603005217

227

MILLORA DE DOS CAMINS
MUNICIPALS: Era Nova a Santo 16/X/230290 48.605,11
Domingo i Lloveres

1640025047

2016

1603005217

30

Actuació
Adequació i obertura de camins
Canons-Ermita, Camí Can
Tutusaus i Camí vell de Can
Carreras
MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS DE SANT BOI DE
LLUÇANÈS 2017
Millora de camins municipals:
Camí d'accés a la Urb. Can
Domènec, Camí de les
torrenteres i Camí de Canet
Millora de camins municipals a
Sant Celoni
ARRANJAMENT VIA SOLERA
DE FORMIGÓ DE
PLATAFORMA EN MAL ESTAT
DELS CAMINS DE CAN
TALLADA I CAMÍ DEL
CEMENTIRI
Arranjament dels Accessos a
Can Suriol i pont sobre la Riera
de Sant Marçal
Millora de diversos camins del
terme municipal de Sant Esteve
de Palautordera
Reparacions al Camí del Maset

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra

P0821100E

Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de
Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

MILLORA I CONDICIONAMENT
16/X/230460 48.753,79
DE CAMINS 2016

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

1640025716

2016

1603005217

31

P0820800A

Arranjament del camí
d'interconnexió de les
urbanitzacions de La Conreria i
Mas Llombart

16/X/230327 47.380,64

1640025640

2018

1603005217

165

P0821200C

ARRANJAMENT D'UN TRAM
CAMÍ FONDO

16/X/230265 31.394,04

1640025712

2016

1603005217

32

P0821400I

CAMÍ DELS CAMPS

16/X/230298 44.641,35

1640025306

2019

1603005217

228

16/X/230331 48.087,55

1640025269

2018

1603005217

166

16/X/230332 49.431,95

1640025343

2016

1603005217

33

16/X/230269 46.219,16

1640025654

2019

1603005217

229

1640025314

2017

1603005217

99

1640025715

2016

1603005217

34

P0819200G

P0821500F

P0822500E

Ajuntament de
Sant Julià de
Cerdanyola

P0831100C

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Treballs de millora i
condicionament de diversos
camins de Sant Iscle de Vallalta
ARRANJAMENT DEL CAMÍ
ASFALTAT DE SANT JAUME A
LA POBLA DE LILLET
Arranjament del camí de Sant
Joan a Callús

Arranjament de l'accés sud al
Pou i Subirana. Tram 2 i
16/X/230262 44.689,66
formació de cuneta de formigó al
camí "Ctra. de Falgars"
MILLORA DEL CAMÍ
D'ALTARRIBA A LA QUINTANA
16/X/230283 48.384,20
I MILLORA DEL CAMÍ DEL
MESQUÍ
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Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí d'Albars
Ajuntament de
Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de
Sant Martí de Tous
Ajuntament de
Sant Martí Sarroca
Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230360 45.007,43

1640025483

2017

1603005217

100

MILLORA DEL CAMÍ RAL DE
SANT LLORENÇ SAVALL

16/X/230264 47.820,48

1640025545

2017

1603005217

101

Millora de camins municipals

16/X/230263 47.134,48

1640025173

2019

1603005217

230

Condicionament de camins rurals
16/X/230334 44.590,86
de Sant Martí de Centelles

1640025280

2017

1603005217

102

16/X/230324 49.627,61

1640025055

2016

1603005217

35

16/X/230409 47.500,56

1640025252

2018

1603005217

167

16/X/230319 46.130,92

1640025326

2017

1603005217

103

16/X/230353 49.793,03

1640025509

2016

1603005217

36

CAMÍ D'ACCÉS A LA
16/X/230413 48.213,78
URBANITZACIÓ "ELS VINYALS"

1640025646

2016

1603005217

37

16/X/230309 16.319,45

1640025687

2016

1603005217

38

Avantprojecte per a la millora del
16/X/230485 49.873,77
Camí de Targarona Fase 2

1640025476

2016

1603005217

39

NIF Ens

Actuació

P0822000F

Arranjament de diversos camins
a la zona de la Vinya del
Pollastre

P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822800I

P0822900G

P0823100C

P0823200A

P0823300I

Millora de camins municipals.
Aubareda
ARRANJAMENT DE CAMINS
MUNICIPALS
Arranjament del Camí de Coma
de Bous i Ramal (sector
granges) Separata fase 2
Millora del Camí de Mejà

MILLORA DELS CAMINS
MUNICIPALS DE SANT PERE
DE RIUDEBITLLES

Codi XGL

48

Import
concedit
(EUR)
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Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de
Sant Pol de Mar
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de
Sant Quirze Safaja
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de
Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Torelló

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230411 49.823,27

1640025492

2018

1603005217

168

ARRANJAMENT I MILLORA DE
CAMINS MUNICIPALS SENSE 16/X/230407 47.576,30
PAVIMENTAR

1640025413

2017

1603005217

104

1640025560

2018

1603005217

169

1640025625

2019

1603005217

231

1640025576

2017

1603005217

105

1640025518

2018

1603005217

170

NIF Ens

Actuació

P0823400G

MILLORA DEL CAMÍ DE CAN
PEU ALT

P0818800E
P0823500D
P0823600B

P0823700J

P0823900F

Millora camins municipals

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

16/X/230414 47.464,40

ADEQUACIÓ I MILLORA
CAMINS MUNICIPALS DE
16/X/230295 46.743,15
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Obres millora camí del Solei a
Sta. Maria Besora i camí de les 16/X/230412 32.046,96
Comes
MILLORA CAMINS EVACUACIÓ
INCENDIS A SANT QUIRZE
16/X/230428 21.604,45
SAFAJA

P0824100B

Arranjament de camins de Sant
Sadurní d'Osormort

16/X/230426 34.406,02

1640025697

2017

1603005217

106

P0809700H

Programa complementari millora
16/X/230427 46.572,74
de camins municipals

1640025480

2019

1603005217

232

1640025389

2017

1603005217

107

1640024979

2019

1603005217

233

Arranjament del Camí de
Vallhonesta i del Camí de la
16/X/230423 45.468,19
Balconada
Obres de millora i
P0826500A condicionament del camí de Sant 16/X/230488 45.644,91
Vicenç a Sant Pere

P0826200H
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Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de
Santa Cecília de
Voltregà
Ajuntament de
Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de
Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de
Santa Margarida
de Montbui
Ajuntament de
Santa Margarida i
els Monjos
Ajuntament de
Santa Maria de
Besora

NIF Ens

P0826300F

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

1640025504

2017

1603005217

108

16/X/230430 47.562,63

1640024987

2017

1603005217

109

16/X/230421 22.590,01

1640025341

2019

1603005217

234

16/X/230492 43.657,54

1640025097

2019

1603005217

235

16/X/230429 45.733,16

1640025216

2017

1603005217

110

16/X/230424 45.960,50

1640025633

2016

1603005217

40

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Camí paral·lel a la plataforma
16/X/230315 45.884,76
d'ADIF a l'àmbit del riu Llobregat

Reparació i manteniment de
P0824300H diversos camins públics de Santa
Cecília de Voltregà
Millora del camí municipal
P0824400F
número 6 de Santa Coloma de
Cervelló
Pavimentació de dos trams del
camí del Mas Roure a
P0824600A
Calldetenes i un tram de camí ral
de Vilalleons a Santa Eugènia
PLA DE CONSERVACIÓ I
P0824700I
MILLORA DELS CAMINS
ESTRATÈGICS DEL MUNICIPI
Pavimentació Camí del Bonaire i
P0824800G
condicionament altres camins
municipals
P0824900E

Camí de les Costes

16/X/230422 32.469,89

1640025273

2017

1603005217

111

P0825000C

Millora i arranjament de camins
2016-2019

16/X/230311 46.964,06

1640025551

2016

1603005217

41

Proposta de millora dels camins
P0825100A municipals de la Rasa Fonda i de 16/X/230489 17.696,22
la Bleda

1640025685

2018

1603005217

171

1640025528

2017

1603005217

112

P0825300G

MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS

16/X/230268 45.859,20
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NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles

P0825600J

Camí antic de Santa Maria de
Martorelles

Ajuntament de
Santa Maria de
Merlès
Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Santa Maria d'Oló
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda

P0825500B

P0825700H

P0825900D
P0825800F

P0826000B

MILLORA DEL CAMÍ DE SANT
MARTÍ DE MERLÈS AL
SECTOR DE SANT PAU DE
PINÓS
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
MÚNIA I DEL CAMÍ DEL
CASTELL
ARRANJAMENT I MILLORA
CAMINS MUNICIPALS
Arranjament del camí de Santa
Maria d'Oló - Horta d'Avinyó
ADEQUACIÓ I ARRANJAMENT
DE CAMINS RURALS DEL
MUNICIPI DE SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230408 48.257,97

1640025392

2016

1603005217

42

16/X/230401 49.166,85

1640025376

2016

1603005217

43

16/X/230404 48.971,19

1640025228

2018

1603005217

172

16/X/230282 48.819,71

1640025489

2016

1603005217

44

16/X/230463 48.428,38

1640025300

2016

1603005217

45

16/X/230361 44.123,79

1640025108

2018

1603005217

173

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Santpedor
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Seva

P0819100I

Arranjament camí de Juncadella

16/X/230274 46.446,50

1640025596

2019

1603005217

236

P0826700G

Arranjament camí Serra Barona

16/X/230286 49.652,86

1640025702

2018

1603005217

174

1640025559

2017

1603005217

113

Ajuntament de
Sobremunt

P0827100I

1640025511

2018

1603005217

175

Ajuntament de
Sora

P0827200G

1640025178

2016

1603005217

46

P0826900C

Arranjament de camins rurals al
16/X/230271 45.348,26
municipi de Seva
MILLORA DEL CAMÍ
MUNICIPAL "CAMÍ DELS
16/X/230464 47.525,81
ARÇOS"
Arranjament i millora de diversos
camins públics al municipi de
16/X/230462 47.014,56
Sora
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Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Súria

NIF Ens

Actuació

P0827300E

Millora del Camí del Maset

P0827400C

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

Ajuntament de
Taradell

P0827800D

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Tavertet

P0828000J

Ajuntament de
Teià

P0828100H

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Ajuntament de
Tona

P0828300D

RECUPERACIÓ DEL CAMÍ
RIERA D'HORTONS
MILLORA DE DIFERENTS
CAMINS MUNICIPALS DE
TAGAMANENT
Millora de camins municipals de
Talamanca
Arranjament i millora de diversos
camins públics al municipi de
Taradell
MILLORA DE DIVERSOS
CAMINS MUNICIPALS A
TAVÈRNOLES
Reparació i millora de la xarxa de
camins públics en sòl no
urbanitzable al municipi de
Tavertet
Camí d'accés al sector nord de
Teià - tram carrer El Masnou
Obres de millora del ferm del
camí dels Plans de Can Bonvilar
entre el Centre Informació
Ambiental Bonvilar i l’Hotel la
Mola
REPARACIÓ I MILLORA DEL
CAMÍ DEL CEMENTIRI
Millora de ferm i contencions al
camí de Tona a Muntanyola i
lateral de la C-17

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230376 46.497,00

1640025422

2017

1603005217

114

16/X/230261 48.529,37

1640025357

2018

1603005217

176

16/X/230288 46.717,91

1640025593

2017

1603005217

115

16/X/230313 48.725,03

1640025550

2018

1603005217

177

16/X/230487 46.692,66

1640025315

2019

1603005217

237

16/X/230400 38.692,75

1640025692

2019

1603005217

238

16/X/230302 45.764,84

1640025074

2019

1603005217

239

16/X/230402 37.397,87

1640025540

2019

1603005217

240

16/X/230399 44.919,73

1640025333

2017

1603005217

116

16/X/230396 47.670,98

1640025482

2016

1603005217

47

16/X/230379 44.685,53

1640025583

2019

1603005217

241

Codi XGL
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Import
concedit
(EUR)
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Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Torrelavit
Ajuntament de
Torrelles de Foix
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Vallbona d'Anoia
Ajuntament de
Vallcebre
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de
Vallromanes

NIF Ens

Actuació

P0828400B

Obres de millora de camins no
urbans d'ús públic de Tordera

P0828700E

Millora de camins municipals

P0828800C

P0828900A

P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D

Ajuntament de
Veciana

P0829800B

Ajuntament de Vic

P0829900J

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230377 47.314,41

1640025681

2017

1603005217

117

16/X/230350 48.579,86

1640025471

2018

1603005217

178

1640025461

2016

1603005217

48

1640025677

2019

1603005217

242

1640025437

2017

1603005217

118

1640025297

2019

1603005217

243

1640025126

2017

1603005217

119

1640025293

2018

1603005217

179

9.093,75

1640025669

2019

1603005217

244

16/X/230362 32.432,06

1640025260

2018

1603005217

180

16/X/230387 48.232,72

1640025441

2018

1603005217

181

16/X/230291 44.369,95

1640025693

2019

1603005217

245

16/X/230276 44.670,04

1640025470

2017

1603005217

120

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Arranjament de Camí de Puigbell
16/X/230386 48.945,94
d'accés a Urb. Can Coral
OBRES DE MILLORA I
MANTENIMENT AL CAMÍ QUE
COMUNICA TORRELLES AMB 16/X/230380 46.052,82
BEGUES I AL CAMÍ DEL
CEMENTIRI
Millora del camí del Mas Mimó

16/X/230480 47.797,21

Arranjament de diferents camins
16/X/230363 25.613,77
rurals
Arranjament del camí de cal Tiet
16/X/230303 46.326,58
i de cal Dens
Millora de diversos camins en
àmbit no urbà al terme municipal 16/X/230364 48.358,95
de Vallgorguina
Actuació camins a les Bassioles
Millora dels camins de
Vallromanes
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
VECIANA A SANTA MARIA DEL
CAMÍ
Programa complementari de
millora de camins municipals
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
LES ERES DE GUARDIOLANS

16/X/230382
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament de
Vilalba Sasserra

P0830700A

Ajuntament de
Vilanova de Sau

P0830400H

Ajuntament de
Vilanova del Camí

P0830300J

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

P0831000E

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilobí del Penedès

P0830800I

Actuació
Millora de les condicions
d'accessibilitat, del ferm de les
instal·lacions i drenatge del camí
de la Bòbila
Arranjament del camí d'accés al
cementiri
Millora del ferm de diversos
trams del camí de Vilanova de
Sau a la Pineda
ARRANJAMENT CAMÍ DELS
DIPÒSITS
Vilanova del Vallès: Camí del
Bosc de les Escoles i
prolongació del Camí de la Casa
Alta
Arranjament de camins
municipals

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

16/X/230314 49.236,28

1640025305

2016

1603005217

49

16/X/230317 42.536,12

1640025355

2017

1603005217

121

16/X/230384 49.211,04

1640024913

2016

1603005217

50

16/X/230381 45.840,58

1640025645

2019

1603005217

246

16/X/230383 48.163,29

1640025496

2016

1603005217

51

16/X/230289 29.559,96

1640025682

2019

1603005217

247

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

P0830500E

Millora de camins municipals

16/X/230385 43.435,51

1640025439

2019

1603005217

248

Ajuntament de
Viver i Serrateix

P0830900G

MILLORA DELS CAMINS DE
VIVER A PUIG-REIG I DE
SERRATEIX A CARDONA.

16/X/230378 49.558,18

1640025141

2016

1603005217

52

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

CAMÍ DE CAN RIBERA

16/X/230358 22.300,77

1640025584

2018

1603005217

182

1640025641

2018

1603005217

183

1640025225

2019

1603005217

249

Ajuntament del
Brull
Ajuntament del
Masnou

CONDICIONAMENT I MILLORA
DELS CAMINS DE
P0802600G
16/X/230497 48.750,28
SERRADASES I LA CASETA
DEL GRAU
Arranjament del Camí del Mig del
P0811700D
16/X/230305 43.757,71
Masnou
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Ens destinatari
Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del Pla
del Penedès
Ajuntament del
Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament dels
Hostalets de
Pierola
Ajuntament dels
Prats de Rei
Ajuntament
d'Esparreguera
Ajuntament
d'Igualada
Ajuntament
d'Òdena

NIF Ens

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

1640025421

2019

1603005217

250

1640025477

2016

1603005217

53

3.333,98

1640025639

2019

1603005217

251

16/X/230365 49.065,87

1640025553

2016

1603005217

54

16/X/230406 47.159,73

1640025271

2017

1603005217

122

16/X/230366 48.674,54

1640025592

2016

1603005217

55

16/X/230339 42.427,82

1640025556

2017

1603005217

123

16/X/230341 48.283,21

1640025310

2016

1603005217

56

16/X/230410 49.728,60

1640025618

2016

1603005217

57

16/X/230433 44.420,44

1640025652

2019

1603005217

252

16/X/230272 44.029,11

1640025552

2019

1603005217

253

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Recuperació del camí de la
ribera del Llobregat, al pla de can 16/X/230420 14.337,99
colomer
MANTENIMENT I
P0816300H ARRANJAMENTS DE CAMINS 16/X/230296 37.639,73
D'ÚS PÚBLIC
P0815700J

P0818100J

P0816100B
P0816900E
P0807500D
P0810100H
P0814200B

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

ADEQUACIÓ DE CAMINS
FORESTALS ANY 2016
Arranjament camí de Serra Alta a
Can Fosalba dels Hostalets de
Pierola
Obres de reparació i millora de
camins municipals
Arranjament del camí de Can
Fosalba a Esparreguera
ARRANJAMENT CAMÍ DE CAN
MASARNAU
Arranjament dels camins
municipals d'Òdena
Arranjament dels accessos a
Can Suriol i del pont sobre la
riera de Sant Marçal
ACABAMENT ARRANJAMENT
CAMÍ DEL PLA DEL PÈLAG I
CA N'OLIVELLA FINS AL LÍMIT
TM VALLIRANA
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
LES PUJADES

16/X/230346
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS: CAMÍ DE CAN
GRAU i RONDA DE PONENT
Millora del camí de la zona
esportiva a la masia de Campa;
del camí de Sta. Creu a la masia
Ajuntament d'Olost P0814800I
Sallent; del camí d'Olost a la ctra.
de St. Bartomeu i del camí de
Sta. Creu al Coll de l'Arç
Programa complementari de
Ajuntament
P0814300J
millora de camins municipals
d'Olvan
d'Olvan
Obres de millora de diferents
Ajuntament d'Orís P0814900G
trams de camins municipals
d'Orís
Ajuntament
P0815000E
Millora dels camins municipals
d'Oristà
Arranjament i manteniment de
Ajuntament d'Orpí P0815100C
camins rurals del municipi d'Orpí
Ajuntament
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
P0815200A
d'Òrrius
CAN PRAT
Ajuntament
d'Olivella

Ajuntament
d'Ullastrell

P0814700A

P0829000I

ARRANJAMENT DE CAMINS
DEL MUNICIPI D'ULLASTRELL

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

16/X/230338 46.863,08

Núm.
Registre
PMT

Any

Operació
comptable

Posició

1640025637

2019

1603005217

254

16/X/230300 47.992,87

1640025683

2017

Op.
Comptable
condicionada
a RC/

16/X/230434 46.250,84

1640025602

2019

1603005217

255

16/X/230395 49.949,51

1640025171

2018

1603005217

184

16/X/230347 48.554,62

1640025605

2016

1603005217

58

16/X/230316 45.305,79

1640025668

2018

1603005217

185

16/X/230285 49.091,11

1640025664

2016

1603005217

59

2019

Op.
Comptable
condicionada
a RC/

16/X/230330 45.663,85
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Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, en el marc del Programa
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”:
Ens
destinatari
Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès

NIF ens

Actuació

Registre
PMT

P0808500C

MILLORA I
MANTENIMENT DELS
CAMINS LOCALS

1640025205

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Millora de camins de
Matadepera

1640026901

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

CAMÍ DEL
REPETIDOR

1640025369

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Manteniment camins
rurals al tm de
Montmaneu

1640025130

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

Millora de camins
municipals

1640025501

P0820200D

Construcció de cuneta
al camí d'accés Can
Domènec

1640025299

P0822600C

Millora de camins
municipals. Aubareda

1640025008

P0826100J

Pavimentació d’un
tram del camí de la
riera de Baix

-

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Martí de
Tous
Ajuntament de
Santa Susanna

Motivació
Duplicitat amb
una sol·licitud
posterior
Duplicitat amb
una altra
sol·licitud
Duplicitat amb
una sol·licitud
posterior
Duplicitat amb
una altra
sol·licitud
Duplicitat amb
una sol·licitud
posterior
Duplicitat amb
sol·licitud
posterior
Duplicitat amb
una sol·licitud
posterior
Presentació fora
de termini

Tercer.- MODIFICAR la distribució plurianual prevista a l’article 8 del règim del
Programa complementari de millora dels camins municipals, i també a l’acord quart del
dictamen que l’aprova, sense superar el pressupost màxim d’11.200.00,00 euros amb
què es va dotar el Programa, de la forma següent:
-

2016: 2.786.815,15 euros
2017: 2.812.297,42 euros
2018: 2.792.596,76 euros
2019: 2.808.290,67 euros

I, en conseqüència, reajustar comptablement les retencions de crèdit corresponents.
Quart.- AUTORITZAR i disposar una despesa d’11.200.000,00 euros (onze milions
dos-cents mil euros), amb la següent distribució:
- 2.786.815,15
euros
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45302/76261, del vigent pressupost corporatiu 2016.
- 2.812.297,42 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/762
del pressupost de l’anualitat 2017.
- 2.792.596,76 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/762
del pressupost de l’anualitat 2018.
57

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

2.808.290,67 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/762
del pressupost de l’anualitat 2019.

Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovat a l’acord tercer a
l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació de
Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
Setè.- PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega (CERC-AM), qui diu: Tal i
com vam informar a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, és el Programa
complementari de camins rurals, que en diem, i del qual al final hem tingut una bona
resposta. Ha estat bé acotar la quantitat màxima a demanar, pensin que la
convocatòria és d’onze milions dos-cents mil euros durant quatre anys, des del 2016
fins el 2019, i el nivell de peticions que hi ha hagut és de dotze milions dos-cents mil i,
per tant, hem quedat amb un decalatge de vora d’un milió d’euros que no hem pogut
donar resposta, però això vol dir que, de totes les peticions, hem pogut donar més
enllà del 85% de la demanda que hi ha hagut, fins a un topall de cinquanta mil. Perquè
ha estat bé aquest topall de cinquanta mil? Perquè l’experiència en una altra ocasió
que es va treure en aquesta convocatòria, és que hi havia hagut propostes de
peticions de fins a un milió d’euros i es donava una resposta de quaranta mil. Per tant,
haver-ho acotat ha fet que la gent s’hagi situat en quina era la demanda màxima. Dir
que hi ha hagut dues-centes seixanta-quatre peticions, per tant, dos-cents seixantaquatre municipis ho han demanat i s’ha donat resposta a dos-cents cinquanta-set. Els
altres set és perquè el que presentaven no tenia res a veure amb el que deia la
convocatòria o no seguien els preceptes de la pròpia convocatòria. Per tant, jo crec
que estem satisfets de la resposta que hem tingut.
Servei de Contractació
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar i adjudicar la
contractació conjunta consistent en la prestació del servei de notificació
administrativa, dotada de presumpció de veracitat i fefaència, a la Diputació de
Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i l’Institut del Teatre, a
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA.- Fou retirat el
present Dictamen.
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, d’una part desestimar
les al·legacions presentades per l’empresa UNIPOST, SAU i, d’altra, penalitzar la
dita empresa amb la quantitat de 122.141,31 euros, pels incompliments en
relació amb els serveis de distribució postal de l’Organisme de Gestió Tributària,
detectats en el segon semestre de 2015 en l’execució del contracte relatiu a les
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària, del qual és adjudicatària l’empresa UNIPOST, SAU.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció
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de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es
va adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris de
valoració i subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient relatiu a les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, a favor
de l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de gener de 2011 a
31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498,00 € (IVA
inclòs).
2. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat
prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de desembre de 2014, 12 de
novembre de 2015, 30 de juny de 2016 i 27 d’octubre de 2016, pels períodes
compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, entre l’1 de gener i el 30 de
juny de 2016, entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016 i entre l’1 de novembre i el 31
de desembre de 2016, respectivament.
3. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte corresponent al segon semestre
de l’any 2015, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a
l’Organisme de Gestió Tributària, va elaborar un informe de data 15 de juliol de 2016,
en el qual es recullen una sèrie d’incidències detectades i les conseqüències jurídiques
que comporten aquestes respecte al servei que presta UNIPOST a l’Organisme de
Gestió Tributària, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA,
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DEL SEGON SEMESTRE DE 2015
1. INTRODUCCIÓ
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a
realitzar aquests serveis a partir de l'1 de gener de 2011.
La clàusula 1.24 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) aplicable a aquest
contracte especifica que una de les causes de resolució del contracte serà:
“(...)
-

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

La clàusula següent del PCAP, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si
no es vol resoldre el contracte
"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà
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una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional
a la gravetat de l’incompliment.
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a
continuació, que ascendirà a les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del
servei.
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import.
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari
establert: 100 euros.
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat:
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% es
penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la
fórmula següent:
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import dels
enviaments gestionats fora de termini.
4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades.
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment del
control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu al
plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost del
servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com a
resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció.
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el
Reglament general de recaptació."
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels
indicadors de qualitat:
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT
donarà per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei
prestat per l'adjudicatari:
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
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2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies
hàbils des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a
l'empresa distribuïdora).
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini
establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments)
4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut
d'errades detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria
d'un 1% dels enviaments que han estat informats com a notificats per
contrastar si es correspon al contingut de la imatge escanejada del
justificant de recepció.
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul
de la penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha
rebut resposta més els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i
que hi hagi resposta)"
2. DETALL DE LES PENALITATS
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A.
durant el segon semestre de 2015, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a
continuació:
a) Al llarg del segon semestre del 2015, arran d'escrits i recursos presentats per diversos
contribuents sobre deficiències del servei de notificació, aquest servei ha sol·licitat els
corresponents informes a Unipost sobre la distribució postal de cadascuna de les
notificacions afectades. Del contingut d'aquests informes es dedueix que aquestes
incidències, les dades concretes de les quals es relacionen més avall, es deuen a un
compliment defectuós del servei de notificació.
Aquestes incidències han obligat a retrotraure actuacions administratives que s’havien
dut a terme a partir del tràmit defectuós de notificació i a la repetició d'aquest acte
administratiu, amb els costos que tot això suposa.
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte relatiu a la
prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions
definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
Atès que en els casos concrets d’incompliment defectuós del servei que invalidi l’acte de
notificació s’estableix l’aplicació d’una penalitat de 50 € per incidència, tenint en compte
el cost de les actuacions administratives que això comporta i que són:








Registre de la denúncia del ciutadà
Digitalització de la denúncia
Remissió de la denúncia al Servei de Qualitat
Obertura d’incidència de servei a l’operador postal
Anàlisi de la resposta donada per l’operador postal a la incidència denunciada
Remissió de les conclusions a l’oficina corresponent
Elaboració de la proposta de resolució per part de l’oficina corresponent
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 Tramitació i signatura de la resolució
 Notificació a l’interessat de la resolució del seu recurs
 Repetició de l’acte administratiu de la notificació impugnada
Les següents incidències corresponen enviaments que han estat retornats erròniament
com a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari, com ha estat
possible acreditar en altres enviaments dirigits a la mateixa adreça i distribuïts per
Unipost en altres moments:
Incidència
número
37331
37747
38026
38130
39589
39672
40311
40377
40547
40592
41047
41204
41317
41391
41423
41734
41953
42238
42566
44430
44909
44916
45434
45550
45679
45737
45819
46091
46247
46415

Municipi de la incidència
Sta Eularia des Riu
Mollet del Vallès
Olvan
St Fost Campsentelles
Barcelona-35
Elche
Canovelles
Cabrera de Mar
Sitges
Vilanova i la Geltrú
L'Hospitalet de Llobregat
Vallgorguina
Lliça d'Amunt
Canyelles
Esparreguera
Barcelona-16
Barcelona-13
Peralada (Girona)
Canyelles
Sant Cugat del Vallès
Reus (Tarragona)
Sant Boi de Llobregat
St Cugat del Vallès
Alella
Barcelona-12
Lleida
Cervelló
St Iscle de Vallalta
Mataró
Mataró

Enviaments
afectats
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
6
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2

Import
penalitat
50 €
50 €
100 €
100 €
100 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
150 €
50 €
150 €
100 €
50 €
50 €
300 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
100 €

Així doncs, l’import total de penalitat a imposar per aquest concepte és de 2.450,00 euros.
b) Un mes abans del tancament de cada remesa, aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la
localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions
extraviades. Al llarg d'aquest semestre s'ha produït la pèrdua de 1.074 enviaments de
Certificat Plus (s'adjunta relació: 16 enviaments Locals, 198 Grans poblacions i 860
Resta) pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local
1,4884, servei Grans poblacions 1,7134, servei Resta 2,0994, tots calculats a preus de
l'exercici 2015 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un
total de 10.842,76 euros.
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c)

Per incompliment dels indicadors de qualitat:
1) D’acord amb la clàusula 1.25 del PCAP, quan el percentatge de certificats lliurats als
interessats sigui inferior al 30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels
enviaments resultats de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments menys el
nombre de certificats lliurats del Certificat Plus.
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques, i
s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el
preu més baix que correspon a destí local (1,4884 €).
Aquest incompliment s'ha produït a les següents remeses:
Remesa: 3672
Enviaments de la remesa: 9.768
Enviaments lliurats: 2.651
Percentatge lliurats: 27,14%
Total: 9.768 / 2 = 4.884 – 2.651 = 2.233 x 1,4884 = 3.323,60 €
Remesa: 3689
Enviaments de la remesa: 16.738
Enviaments lliurats: 5.003
Percentatge lliurats: 29,89%
Total: 16.738 / 2 = 8.369 – 5.003 = 3.366 x 1,4884 = 5.009,95 €
L’import total de penalitat a imposar en aquest apartat és de 8.333,55 euros.

d) L'ORGT ha detectat igualment una sèrie d’anomalies que no quedarien englobades en
les previsions específiques de la clàusula 1.25 (les enumerades com a apartats 1 a 4)
sinó dintre de la genèrica sobre compliment defectuós de la prestació, incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al
contracte, que poden donar lloc a una penalitat de fins el 10% sobre el pressupost del
contracte en proporció a la seva gravetat.
Aquestes anomalies, detectades durant el segon semestre de 2015, són les següents:
Incidència 38287: afecta a 36.097 enviaments adreçats als municipis de Badalona,
Rubí, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Premià de Mar, Esparreguera, Olesa de Montserrat,
Abrera, L'Ametlla del Vallès, Dosrius, Santa Eulàlia de Ronçana, Vacarisses i Santa
Coloma de Cervelló corresponents a la notificació de l'executiva de l'IVTM.
Degut a una modificació errònia dels seus programes de generació del SICER, Unipost
ens va fer arribar durant un període de tres setmanes el resultat del primer intent de
lliurament en lloc del resultat definitiu de la pràctica de la notificació.
Segons dades facilitades per Unipost, el percentatge d'absents en aquest primer intent
de lliurament havia arribat al 90% al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, al 88% al
de Badalona, al 87% al de Sant Boi de Llobregat i al 79 % al de Gavà.
Davant aquests resultats, es revisen els justificants i es detecten, discrepàncies
horàries en els intents de lliurament que fan impossible la veracitat de la gestió, com
ara figurar la mateixa hora d’intent en justificants de domicilis molt distants entre ells,
inclús a poblacions diferents. A més, s’observa que els horaris que figuren conformen
63

Àrea de Presidència
Secretaria General

un itinerari de distribució del tot impossible de dur a terme i tots ells han tingut el mateix
resultat d'absent.
Finalment, es compara l'índex d'absent dels darrers dotze mesos en aquestes
poblacions amb els obtinguts en aquest repartiment i es constata que les diferències
són força significatives:
% darrers
% absents
dotze mesos
IVTM
Diferència
Badalona
Rubí
Sant Boi de Llobregat
Gavà
Premià de Mar
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Abrera
L'Ametlla del Vallès
Dosrius
Santa Eulàlia de Ronçana
Vacarisses
Santa Coloma de Cervelló

58%
52%
41%
49%
52%
77%
64%
73%
61%
44%
52%
70%
61%

73%
67%
57%
61%
62%
81%
77%
85%
74%
85%
66%
84%
72%

15%
15%
16%
12%
10%
4%
13%
12%
13%
41%
14%
14%
11%

Segons exposa Unipost i així queda recollit a l'acta de la reunió de qualitat del servei
postal de data 27 de juliol:
"En relació als elevats percentatges d'absents obtinguts en el primer intent de
lliurament en la distribució de les notificacions corresponents a l'executiva de l'IVTM
a les poblacions de Badalona, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Santa Eulàlia de
Ronçana, L'Ametlla del Vallès i Bigues i Riells, Unipost comenta que les oficines
responsables de la distribució d'aquests municipis els hi han dit que, degut al gran
volum d'enviaments d'aquestes remeses, aquest primer intent de lliurament es va
practicar amb molta rapidesa, fet que va provocar que en aproximadament un 90%
dels casos quan el destinatari arribava a la porta del seu domicili per atendre la
trucada, el repartidor ja no hi era."
Totes aquestes circumstàncies fan evident que aquest primer intent no s'ha dut a terme
en cap cas. Únicament s'ha practicat un intent de lliurament que figura com a segon al
justificant de recepció, procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és
evident que els justificants no es van emplenar adequadament.
Considerem que caldria penalitzar l'increment produït en aquestes poblacions segons
el següent quadre:
Enviaments
IVTM 2015
15.095
5.352
4.538
2.869
1.628
1.571
1.377
810

Rubí
Sant Boi de Llobregat
Gavà
Premià de Mar
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Abrera
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Increment
índex absents
15%
15%
16%
12%
10%
4%
13%
12%

Enviaments
a penalitzar
2.264
803
726
344
163
63
179
97
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L'Ametlla del Vallès
Dosrius
Santa Eulàlia de Ronçana
Vacarisses
Santa Coloma de Cervelló

Enviaments
IVTM 2015
808
611
565
448
425

TOTAL

36.097

Increment
índex absents
13%
41%
14%
14%
11%

Enviaments
a penalitzar
105
251
79
63
47
5.183

Incidència 42207: afecta a 1.149 enviaments adreçats al municipi de Vallirana. Supòsit
pel qual es van practicar 2.298 intents de lliurament sense que en cap dels casos es
pogués localitzar als destinataris al seu domicili.
No obstant, en contrastar els justificants, s’observen discrepàncies horàries en els
intents que fan impossible la veracitat de la gestió, com ara figurar la mateixa hora
d’intent en justificants de domicilis molt distants entre ells. A més, s’observa que els
horaris que figuren conformen un itinerari de distribució del tot impossible de dur a
terme i tots ells han tingut el mateix resultat d'absent. També es dóna la circumstància
que els pocs enviaments que han estat lliurats ho han estat en horari de matí. En tots
els intents suposadament practicats en horari de tarda no ha estat possible localitzar a
ningú al seu domicili, el que fa evident que no s'ha dut a terme en cap cas. Únicament
s'ha practicat un intent de lliurament pel matí, procediment que no és el contractat i
facturat.
Incidència 42214: afecta a 369 enviaments adreçats al municipi de Premià de Dalt i 137
al de Teià. Supòsit pel qual es van practicar un total de 1.012 intents de lliurament
sense que en cap dels casos es pogués lliurar als destinataris. Segons els justificants
aportats, cap destinatari es trobava en el seu domicili.
No obstant, en contrastar els justificants, s’observen discrepàncies horàries en els
intents que fan impossible la veracitat de la gestió, com ara figurar la mateixa hora
d’intent en justificants de domicilis molt distants entre ells. A més, s’observa que els
horaris que figuren conformen un itinerari de distribució del tot impossible de dur a
terme i tots ells han tingut el mateix resultat d'absent. També es dóna la circumstància
que els pocs enviaments que han estat lliurats ho han estat en horari de matí, en tots
els intents suposadament practicats en horari de tarda no ha estat possible localitzar a
ningú al seu domicili, el que fa evident que no s'ha dut a terme en cap cas. Únicament
s'ha practicat un intent de lliurament pel matí, procediment que no és el contractat i
facturat.
Aquestes incidències es poden reconduir, en tots els casos, a una infracció de l’obligació del
punt 6.2.2 del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació, i que estableix que
“El justificant de recepció s’afegirà per donar prova del lliurament, i és retornarà al
remitent emplenat convenientment amb la signatura del receptor, en el seu cas, i altres
dades sobre el lliurament”
Si les dates i hores dels intents de lliurament no són les reals, el justificant de recepció
no s’està emplenant convenientment i per tant s’està incomplint el punt 6.2.2 del PPT i
s’han d’imposar penalitats d’acord amb el que disposa el primer paràgraf de l’1.25 del
PCAP.
En els informes de penalitats dels dos semestres de 2012, aprovats per dictàmens de
la junta de govern de 31 de gener i 26 de setembre de 2013 respectivament, es va
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penalitzar amb un import de 15,00 euros per enviament els justificants de recepció
emplenats irregularment, ja que aquests casos impliquen una càrrega addicional de
treball per al personal de l’ORGT. Aplicat l’import de 15,00 euros sobre les 6.701
incidències ens dóna un import total de 100.515 euros per a les penalitats d'aquest
apartat d.
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors (a, b, c i d) ascendeix a
un total de 122.141,31 euros, mentre que la facturació d’aquest segon semestre ha estat de
2.411.562,91 euros.
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules
administratives particulars estableix:
"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els
serveis prestats d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels
centres de facturació pels serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística
de la Diputació de Barcelona i ORGT.
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60
dies des de la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació
de Barcelona o de l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector
de Logística o del Cap del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat,
respectivament, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2
del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social."
Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el
responsable del contracte:
"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de
la LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística
pel que fa a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i
de gestió de la qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme."
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en
aquest informe a Unipost SA.”

4. En l’expedient de penalitat consten acreditats els incompliments descrits en els
informes esmentats.
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 del
cap del Servei de Contractació rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 21 de
setembre de 2016.
6. El representant de l’empresa UNIPOST, SAU va presentar en data 4 d’octubre de
2016 davant aquesta Corporació, en temps i forma, escrit d’al·legacions contra
l’expedient de penalitat iniciat.
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7. En relació amb les al·legacions esmentades, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica
i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del
contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, va elaborar un informe de data
21 d’octubre de 2016, en el qual es dóna resposta a les qüestions plantejades per
l’empresa UNIPOST, SAU, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“INFORME EN RESPOSTA A L'ESCRIT D'ALEGACIONS PRESENTAT PER L'EMPRESA
UNIPOST, SA CONTRA LES PENALITATS IMPOSADES PELS INCOPLIMENTS
DETECTATS EN EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ POSTAL AL LLARG DEL SEGON
SEMESTRE DE 2015
El present informe s'emet en resposta a l'escrit d'al·legacions presentat pel senyor Pablo
Raventós Sáenz en representació de l'empresa UNIPOST SA, contra les penalitats
imposades per la Diputació de Barcelona pels incompliments detectats en el servei de
distribució postal al llarg del segon semestre de 2015.
En aquest escrit d'al·legacions, el senyor Pablo Raventós Sáenz fa esment de l'informe del
Cap del Servei d'Atenció Telemàtica i Gestió de la Qualitat de l'Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) i en qüestiona alguns apartats.
Al·legació primera
En aquesta al·legació Unipost accepta la proposta de penalitat de l’ORGT pel que fa als
apartats a), b) i c), de l’informe de penalitat de data 15 de juliol de 2016, per un import total
de 21.626,31 €, i únicament manifesta que no està d'acord amb l’apartat d) del mateix
informe, per un import de 100.515,00 €, concretament en la forma d’obtenció del número
d'enviaments a penalitzar ni, en conseqüència, la quantia de la penalitat pel que fa a les
incidències recollides a l’esmentada lletra d) de l'apartat 2 (Detall de les penalitats) de
l'informe de l'ORGT.
A l'informe esmentat, el sotasignat ja va destacar que degut a una modificació errònia dels
programes d'Unipost, aquesta empresa va fer arribar a l'ORGT, durant un període de tres
setmanes, el resultat del primer intent de lliurament en lloc del resultat definitiu de la pràctica
de la notificació.
Això va permetre a l'ORGT accedir a una informació a la qual abans no tenia accés. Amb
aquestes dades facilitades per Unipost, dels 36.097 enviaments adreçats als municipis de
Badalona, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Premià de Mar, Esparreguera, Olesa de
Montserrat, Abrera, L'Ametlla del Vallès, Dosrius, Santa Eulàlia de Ronçana, Vacarisses i
Santa Coloma de Cervelló corresponents a la notificació de l'executiva de l'IVTM, l'ORGT
disposa de la relació nominal dels 30.545 casos en els quals el primer intent de lliurament va
resultar absent. Això representa uns percentatges molt més elevats del que serien
raonables en aquestes poblacions, ja que van d'un 79% a un 90% a la major part dels
municipis.
El punt 4 del plec de prescripcions tècniques aplicable al contracte de la prestació de serveis
postals de la Diputació de Barcelona, estableix que periòdicament es duran a terme
reunions entre l'empresa adjudicatària i aquesta administració per analitzar els municipis on
cal millorar la gestió. Tal com es recull en l'acta de la reunió de data 27 de juliol de 2015, els
representants d'Unipost, el senyor Ignacio Chamorro, el senyor Francisco Fuentes i el
senyor Sebastián Gomez, van admetre que, degut al gran volum d'enviaments que
composaven aquestes remeses, aquest primer intent de lliurament es va practicar amb
molta rapidesa, fet que va provocar que en aproximadament un 90% dels casos, quan el
destinatari arribava a la porta del seu domicili per atendre la trucada, el repartidor ja no hi
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era. S'adjunta annexa a aquest informe l'acta de la reunió signada pels representants
d'Unipost i de l'ORGT.
Aquest defecte del procediment en el primer intent de lliurament, és el que ha provocat que
els índexs finals de repartiment, inclòs el segon intent i la recollida d'enviaments a les
oficines, hagin obtingut uns resultats molt per sota de l'habitual.
Al·legació segona
En relació a les al·legacions presentades a la penalitat relativa a la incidència 38287,Unipost
manifesta que la Diputació de Barcelona no ha comprovat els 5.183 absents i no ha
acreditat que no s'han dut a terme els intents de lliurament en tots aquests casos.
L'ORGT ha constatat que en les dades que figuren als justificants de recepció d'aquests
enviaments s’observen incongruències horàries en els intents que fan impossible la veracitat
de la gestió, com ara el fet de figurar el mateix repartidor el mateix dia i a la mateixa hora
practicant l'intent de notificació a domicilis molt distants entre ells. A més, s’observa que els
horaris que hi figuren conformen un itinerari de distribució del tot impossible de dur a terme,
ni a peu ni en vehicle motoritzat, i tots els enviaments afectats han tingut el mateix resultat
d'absent.
Com a conclusió, si es dugués a terme la revisió de la totalitat dels 30.545 justificants de
recepció que varen resultar absents en el primer intent de lliurament, probablement el total
d'enviaments anòmals superaria els 5.183 recollits a l'informe.
En relació a les al·legacions presentades a la penalitat relativa a la incidència 42207,
l'ORGT no està afirmant que no s'hagin practicat els 2.298 intents de lliurament en els quals
es suposa que no es va trobar a ningú al seu domicili, sinó que el procediment emprat en la
distribució dels 1.149 enviaments afectats no va ser correcte, afirmació que es fonamenta
en el fets provats que es descriuen a continuació.
Primer, en aquesta població, al no disposar Unipost durant uns mesos de recursos suficients
per dur a terme una distribució correcta, van ser franquejats tots els enviaments de l'ORGT
a la xarxa postal pública i els resultats d'absents que es van obtenir varen ser d'un 36%,
molt lluny del 80% assolit per Unipost en aquestes trameses. És evident que el fet de trobar
o no al destinatari al seu domicili, no té relació amb l'operador postal que fa la distribució,
sempre que el procediment emprat sigui el que fixa el reglament postal.
Segon, com passa en l'anterior incidència, en contrastar les dades que figuren als
justificants de recepció d'aquests enviaments, s’observen incongruències horàries en els
intents que fan impossible la veracitat de la gestió, com ara el fet de figurar el mateix
repartidor el mateix dia i a la mateixa hora practicant l'intent de notificació a domicilis molt
distants entre ells. A més, s’observa que els horaris que figuren conformen un itinerari de
distribució del tot impossible de dur a terme, ni a peu ni en vehicle motoritzat, i tots els
enviaments afectats han tingut el mateix resultat d'absent.
Finalment, es dóna la circumstància que els pocs enviaments que han estat lliurats ho han
estat en horari de matí. En cap dels primers intents que, segons UNIPOST, van ser
practicats en horari de tarda, ha estat possible localitzar ningú, el que fa evident, juntament
amb les incongruències horàries que consten a l’expedient, que aquest primer intent no s’ha
dut a terme. Únicament s'ha practicat un intent de lliurament pel matí, procediment que no
és el contractat i per tant s'ha facturat un servei que no s'ha arribat a prestar.
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Trobem el mateix cas a la incidència 42214. Segons la informació facilitada en els fitxers de
respostes d'Unipost, es van practicar un total de 1.012 intents de lliurament sense que en
cap dels casos es localitzés a ningú al seu domicili.
A la revisió practicada als justificants de recepció corresponents a aquests enviaments,
també observem incongruències horàries en els intents que fan impossible la veracitat de la
gestió, com ara el fet de figurar la mateixa hora d’intent en justificants de domicilis molt
distants entre ells. A més, s’observa que els horaris que figuren conformen un itinerari de
distribució del tot impossible de dur a terme, ni a peu ni en vehicle motoritzat, i tots els
enviaments afectats han tingut el mateix resultat d'absent. També es dóna la circumstància
que els pocs enviaments que han estat lliurats ho han estat en horari de matí. En tots els
intents que UNIPOST manifesta haver practicat en horari de tarda, no ha estat possible
localitzar a ningú al seu domicili, el que fa evident que no s'ha dut a terme en cap cas.
Únicament s'ha practicat un intent de lliurament pel matí, procediment que no és el
contractat i per tant s'ha facturat un servei que no s'ha arribat a prestar.
Al·legació tercera
Manifesta Unipost que en cap d'aquests casos es pot tenir per acreditada la infracció
comesa.
En aquest sentit, només hem de recalcar que les penalitats imposades es basen en les
dades que Unipost ha facilitat a l'ORGT en relació a la distribució postal dels enviaments.
Per una banda, els justificants de recepció emplenats pels repartidors d'Unipost, les seves
franquícies i empreses subcontractades on s'ha contrastat incongruències horàries en els
intents que fan impossible la veracitat de la gestió.
Per una altra banda els fitxers informats amb el resultat final que comparats municipi a
municipi amb els resultats obtinguts per la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA,
evidencien que el resultat del procediment utilitzat per Unipost dificulta la seguretat jurídica
que han de tenir tant els ciutadans com les administracions en el repartiment postal de les
notificacions administratives.
Tant és així que el fet reconegut pels representants d'Unipost en l’esmentada reunió de
qualitat dels serveis postals, dient que els intents de lliurament es van efectuar però, en cas
del primer intent amb molta rapidesa, fa que no es pugui acceptar com a veritable intent de
lliurament i per tant com a prestació correcte del servei contractat, que tanmateix ha estat
facturat com a notificació administrativa amb els dos intents de lliurament reglamentaris.
Finalment destacar que aquesta prestació defectuosa del servei ha estat detectada gràcies
a la informació que la mateixa Unipost va facilitar informàticament a l'ORGT en relació al
resultat del primer intent de lliurament entre el 13 de juny el 7 de juliol de 2015.
Conclusions
Aquest Organisme segueix analitzant en detall els milers de casos afectats per aquests
incompliments per tal d'exigir els danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquesta anàlisi
exhaustiva en cas que superin l'import de les penalitats imposades.
Tanmateix, això no treu que ja es pugui determinar les penalitats a aplicar tal com es recull a
la proposta del Cap del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de la Qualitat de l’ORGT.
Totes les evidències que s'obtenen de les dades esmentades anteriorment, configuren
prova suficient dels compliments defectuosos del contracte.
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Al seu escrit d'al·legacions, Unipost ve a demanar com a prova necessària per tal que es
puguin aplicar les penalitats, el testimoni dels destinataris, a fi que es pugui contrastar si
eren o no al seu domicili quan van ser practicats els intents de lliurament que figuren en els
justificants de recepció.
Aquesta pretensió, del tot impossible de satisfer, deixaria en la total impunitat incompliments
contractuals com els descrits en aquest informe.
Per tant, es desestimen totes les al·legacions i es confirma la penalitat a imposar per import
de 122.141,31 €.”

Fonaments de dret
1. Segons determina la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la data d’adjudicació del present contracte, al present contracte li és
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la
versió donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost (LCSP).
2. La clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) especifica
que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte,
s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser
proporcional a la gravetat de l’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a
aquests efectes.
3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el PCAP
s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda
quan no puguin deduir-se dels pagaments.
4. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la
competència per adoptar aquest acord.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), adjudicatària
del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, pels
incompliments detectats al llarg del segon semestre de l’any 2015, amb la quantitat de
122.141,31 €, d’acord amb els informes de data 15 de juliol de 2016 i 21 d’octubre de
2016, respectivament, del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que
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fa a l’Organisme de Gestió Tributària, tot desestimant les al·legacions presentades pel
representant de l’empresa UNIPOST, SAU en el corresponent tràmit d’audiència pels
motius especificats en la part expositiva del present decret.
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 la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon Industrial
Gran Via Sud, (08908), per al seu coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor
Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. Només per dir-los-.hi que el 6 es retira perquè
es proposava una adjudicació directa, que tot i que va complir tots els requisits legals,
per un import molt important, de al voltant de dotze milions d’euros i, per tant, creiem
que el que cal fer és buscar altres alternatives que siguin capaces de garantir, per un
costat, la concurrència pública de cara a un contracte d’aquesta magnitud i, alhora,
garantir la prestació del servei a partir de l’1 de gener de 2017. I, en aquest sentit, el
que ens proposem, a partir d’ara, és mirar com podem fer quadrar els terminis, les
necessitats de l’Organisme de Gestió Tributària i, alhora, garantir la concurrència
pública. Ja hem dit que no és una qüestió legal; disposem de tots els informes de
Secretaria i d’Intervenció sobre la possibilitat que es té de fer aquesta adjudicació
directa a Correus; hi ha diverses sentències que així ho assenyalen, però creiem que
és molt millor explorar fins al final la possibilitat de fer un procés de concurrència
pública i un concurs, que és, d’altra banda, com el que s’havia fet abans de l’estiu, ara
no recordo si va ser el mes de maig o el mes de juny, i que, finalment, es va haver de
declarar desert o no es va poder adjudicar.
I la segona és la penalització. De tant en tant arriben penalitzacions per dificultats en la
prestació del servei, en aquest cas a l’empresa UNIPOST, que és una de les
adjudicatàries d’aquest tipus de notificacions, que obeeixen, entre altres coses també, i
cal dir-ho, a la dificultat que hi ha, per part de l’empresa, de l’exactitud de les adreces a
on notificar. És a dir, hi ha una dificultat evident que: no podem quadrar, per temes de
la Llei de Protecció de Dades, les diferents adreces que puguin tenir els ciutadans o
les empreses, la de Trànsit, la de Seguretat Social, la de Sanitat, la d’Empadronament,
etc. i moltes vegades sí que hi ha alguns desajustaments però, en qualsevol cas, això
provoca algunes distorsions que provoquen aquestes penalitzacions.
Intervé a continuació el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Agrair els
aclariments del diputat Ciurana i saludar el principi de prudència en retirar el punt 6,
encara que el contingut del dictamen ja assenyalava que sí que es complien i que, fins
i tot, aquesta societat, Correus, era l’única empresa capaç de poder prestar aquest
servei. Pel que fa al punt 7, és una constatació més d’allò que no funciona, i és la
constatació de que aquí tenim un problema, perquè just ara fa quinze dies, aprovàvem
aquí, en aquesta sala, aprovàveu, un dictamen pel qual es prorrogaven les prestacions
del servei a la mateixa empresa pels serveis postals a la Diputació i a l’Organisme de
Gestió Tributària de Barcelona, entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de
2016 i, ara, apareixen totes aquelles disfuncions, que nosaltres també ja vam posar de
manifest, sobre com actua aquesta empresa, no únicament en la prestació del servei
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sinó en la relació amb els seus treballadors i treballadores. En tot cas, cal una revisió
de quin ha de ser el servei postal que la Diputació i el seu Organisme tributari han de
prestar, amb els principis de qualitat i, evidentment també, de concurrència
competitiva.
Tot seguit pren la paraula el diputat senyor Reyes (PP), qui diu: Una aclaración.
Entiendo que se retira solo el punto 6. ¿El punto 7 no se retira? Y también quisiera
saber cuánto tiempo lleva UNIPOST con el contrato en prórroga, cuántas prórrogas
lleva.
Per respondre pren la paraula novament el diputat senyor Ciurana (CiU), qui diu: Si
no vaig errat, la pròrroga es va fer el juliol, perquè s’havia d’adjudicar el concurs abans
de l’estiu, em sembla que era el juliol, i el juliol es va decidir prorrogar fins aquí. Em
sembla que aquesta és la darrera pròrroga que és possible i, per tant, haurem de mirar
si que a partir de l’1 de gener de 2017, que l’Organisme de Gestió Tributària continuï
notificant i que, per tant, això no comporti cap mena de perjudici per a la casa, però sí,
al menys, coincidiran amb mi, suposo que també és el sentit de les seves
intervencions, en què un import d’aquestes característiques, crec que el millor és
explorar fins al final les possibilitats de sotmetre-ho a concurrència pública. Ho hem dit
altres vegades: aquest és un tipus de feina en què pràcticament només hi ha dues
empreses, una és Correus i l’altra és UNIPOST, que poden prestar-lo. De fet, són les
que es van presentant en els concursos que fem. I, per tant, la nostra feina és mirar
d’explorar fins al final per garantir aquest equilibri, que no sempre és fàcil, garantir
l’eficàcia en la prestació del servei i la puntualitat en la prestació del servei i, alhora,
garantir la concurrència pública. Si trobem l’encaix, perfecte. És el que ens proposem i,
per això, ens ha semblat prudent, avui per avui, retirar aquest expedient.
Servei de Programació
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 7.327,52 € (set mil tres-cents vint-i-set euros amb
cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de l’Ametlla 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 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:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 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 l'Ametlla del Vallès presentà en data 15/09/2016 una sol·licitud d'un
préstec de 115.000,00 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 l'Ametlla del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 115.000,00 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 115.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 7.327,52 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del 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).
73

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 7.327,52 EUR a l'Ajuntament de l'Ametlla 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 15/09/2016, 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 l'Ametlla 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.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 70.356,10 € (setanta mil tres-cents cinquanta-sis euros
amb deu cèntims), a l'Ajuntament de Cardedeu, 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 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:
“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,
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formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 03/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de
1.104.186,67 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 Cardedeu.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.104.186,67 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 1.104.186,67 EUR amb una
subvenció d’import de 70.356,10 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 70.356,10 EUR a l'Ajuntament de Cardedeu per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
03/10/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 14.542,48 € (catorze-mil cinc-cents quaranta-dos euros
amb quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 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 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:
“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
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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 Castellbell i el Vilar presentà en data 23/09/2016 una sol·licitud d'un
préstec de 312.603,97 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 Castellbell i el Vilar.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 312.603,97 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 312.603,97 EUR amb una
subvenció d’import de 14.542,48 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 14.542,48 EUR a l'Ajuntament de Castellbell i el
Vilar 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 23/09/2016, 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 Castellbell i el Vilar, 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.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 116.301,11 € (cent setze mil tres-cents un euros amb
onze cèntims), a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
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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:
“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 d'Esplugues de Llobregat presentà en data 16/09/2016 una sol·licitud
d'un préstec de 2.500.000,00 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 d'Esplugues de Llobregat.
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Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.500.000,00 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
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.500.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 116.301,11 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 116.301,11 EUR a l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat 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 16/09/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, 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.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 4.652,04 € (quatre mil sis-cents cinquanta-dos euros
amb quatre cèntims), a l'Ajuntament de La Garriga, 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 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:
“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
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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 la Garriga presentà en data 06/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de
100.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Garriga.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 100.000,00 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 100.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 4.652,04 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.
80

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 4.652,04 EUR a l'Ajuntament de la Garriga 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
06/10/2016, 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 la Garriga, 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 12.616,08 € (dotze mil sis-cents setze euros amb vuit
cèntims), a l’Ajuntament de la Llagosta, 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 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:
“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 la Llagosta presentà en data 14/07/2016 una sol·licitud d'un préstec
de 198.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Llagosta.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 198.000,00 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 198.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 12.616,08 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).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 12.616,08 EUR a l'Ajuntament de la Llagosta 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
14/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Llagosta, 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 23.963,95 € (vint-i-tres mil nou-cents seixanta-tres euros
amb noranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 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:
“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,
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formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 23/09/2016 una sol·licitud d'un
préstec de 515.127,51 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 515.127,51 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 515.127,51 EUR amb una
subvenció d’import de 23.963,95 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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 23.963,95 EUR a l'Ajuntament de Vilanova del
Camí 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 23/09/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.838 € (vint-i-cinc mil vuit-cents trenta-vuit
euros) a l’Ajuntament de Bagà, per a finançar l’actuació local “Inversions en
béns mobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- 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:
“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 Bagà, presentada en data
10/10/2016 per finançar la inversió “Inversions en béns mobles 2016” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Inversions en béns mobles 2016
25.838 euros
0%
-0,11%
-85,48 euros
5
90/2016

* 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 vint-i-cinc mil vuit-cents trenta-vuit
€ 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.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 112.218,82 € (cent dotze mil dos-cents divuit euros
amb vuitanta-dos cèntims) a l’Ajuntament de Bagà, per a finançar l’actuació local
“Inversions immobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 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 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
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
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 Bagà, presentada en data
10/10/2016 per finançar la inversió “Inversions immobles 2016” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Inversions immobles 2016
112.218,82 euros
0%
0,23%
1.406,61 euros
10
89/2016
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016)

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent dotze mil dos-cents divuit
euros amb vuitanta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 34.325,75 € (trenta-quatre mil tres-cents vint-i-cinc
euros amb setanta-cinc cèntims) a l’Ajuntament de Bagà, per a finançar
l’actuació local “Redacció projectes inversions 2016”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.- 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:
“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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Bagà, presentada en data
10/10/2016 per finançar la inversió “Redacció projectes inversions 2016” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Redacció projectes inversions 2016
34.325,75 euros
0%
0,23%
430,26 euros
10
91/2016

* 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 trenta-quatre mil tres-cents vint-icinc euros amb setanta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a finançar l’actuació local “Asfaltat i
drenatges d'aparcaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la 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 Lliçà d'Amunt, presentada
en data 04/10/2016 per finançar la inversió “Asfaltat i drenatges d'aparcaments” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Asfaltat i drenatges d'aparcaments
175.000 euros
0%
0,23%
2.193,53 euros
10
87/2016
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el principi
de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 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.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 46.939,22 € (quaranta-sis mil nou-cents trenta-nou
euros amb vint-i-dos cèntims) a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per a
finançar l’actuació local “Adquisició terreny al parc de l'Alvèrnia-pàrquing”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 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:
“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 Monistrol de Montserrat,
presentada en data 10/10/2016 per finançar la inversió “Adquisició terreny al parc de
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l'Alvèrnia-pàrquing” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Adquisició terreny al parc de l'Alvèrniapàrquing
46.939,22 euros
0%
0,23%
588,36 euros
10
93/2016

*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 quaranta-sis mil nou-cents trentanou euros amb vint-i-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 36.000 € (trenta-sis mil euros) a l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Inversions 2016. Parcs i
jardins, escola, llums.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
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 Monistrol de Montserrat,
presentada en data 10/10/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016. Parcs i
jardins, escola, llums.” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*:

Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Inversions 2016. Parcs i jardins, escola,
llums.
36.000 euros
0%
0,23%
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Interessos implícits estimats:
Anualitats:
Referència:

451,24euros
10
92/2016

* 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 trenta-sis 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.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) a
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l’actuació local “Reforma i
millora equipaments esportius”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 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 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
presentada en data 07/10/2016 per finançar la inversió “Reforma i millora equipaments
esportius” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montornès del Vallès
Reforma i millora equipaments esportius
175.000 euros
0%
0,23%
2.193,53 euros
10
88/2016

* 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.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 57.307 € (cinquanta-set mil tres-cents set euros) a
l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions en
clavegueram i enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.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 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
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
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 Sentmenat, presentada en
data 28/09/2016 per finançar la inversió “Inversions en clavegueram i enllumenat
públic” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
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:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions en clavegueram i enllumenat públic
57.307 euros
0%
0,23%
718,31 euros
10
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Referència:

85/2016

* 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 cinquanta-set mil tres-cents set €
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.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 117.693 € (cent disset mil sis-cents noranta-tres
euros) a l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Adquisició
béns mobles 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sentmenat, presentada en
data 28/09/2016 per finançar la inversió “Adquisició béns mobles 2016” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Adquisició béns mobles 2016
117.693 euros
0%
-0,11%
-389,39 euros
5
86/2016

* 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 disset mil sis-cents norantatres € 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.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) a
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, per a finançar l’actuació local “Urbanització
plaça Francisco Guisado i esp. de joc”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
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 Vilanova del Camí,
presentada en data 23/09/2016 per finançar la inversió “Urbanització plaça Francisco
Guisado i esp. de joc” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Urbanització plaça Francisco Guisado i esp.
de joc
175.000 euros
0%
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Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0,23 %
2.193,53 euros
10
83/2016

* 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.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides a 21 entitats, en el marc de la
convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de
Barcelona, per a l’any 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Fets
1.

En data 18 de desembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de
Barcelona, per a l’any 2015, publicades al Butlletí Oficial de la Província número
022014035491, de 14 de gener de 2015, d’acord amb l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen,
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de
2009, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei general de
subvencions.

2.

De conformitat amb l’apartat 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article
63.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir un
òrgan col·legiat integrat pel diputat adjunt de Cultura, un representant de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, la coordinadora en matèria de Cultura,
la gerent de Serveis de Cultura i un representant de la Gerència de Serveis de
Cultura, per formular la corresponent proposta de resolució de la convocatòria
100

Àrea de Presidència
Secretaria General

06593/15, un cop valorades les sol·licituds aplicant els criteris previstos en les
Bases.
3.

En data 14 de maig de 2015, la Junta de Govern d’aquesta corporació va aprovar
el dictamen d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a
l’any 2015 (AJG 248/2015).

4.

En l’Acta annexada al referit dictamen figurava l’atorgament, entre d’altres, de les
subvencions següents:
Núm. Operació
comptable

NIF

1503002510/47 G65328825

1503002510/71 G65290322
1503002510/98 G59315895

1503002510/165 G58336124
1503002510/193 G62997762

COORDINADORA
DE GEGANTERS
DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ
JUVENIL 666
DIABLES LA ROCA

1503002512/52 G62867023

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
SAGALS D’OSONA

1503002512/53 G61377347

FUNDACIÓ DEL
TRAGINER

1503002512/20 G08826091

1503002512/42 V60382413

Celebració del 5è
Aniversari – Colla
Jove Xiquets de
Vilafranca

26

1.920

Trobada
Gegantera d’Olost

24

618

23

1.698

20

1.477

19

1.403

19

1.000

Projecte
primavera cultural
a Sants 2015

18

1.329

Acción Cultural
2015

17

1.255

El foc pels més
petits

16

700

16

1.181

16

1.181

16

1.181

COLLA JOVE
XIQUETS DE
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
ASSOCIACIÓ
COLLA
GEGANTERA
D’OLOST
AMICS DE LES
ENRAMADES

1503002512/51 G66105156

1503002510/215 G58505595

Concedit
2015

Projecte

COLLA JOVE DE
L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS I
COMISSIONS DE
CARRERS DE LA
FESTA MAJOR DE
SANTS
ASOCIACIÓN CASA
DE CUENCA EN
BARCELONA
COLLA DE
DIABLES LA
DIABÒLICA DE
GRÀCIA
AS. CULTURAL
BANG! CULTURA

1503002510/194 V62395520

Punts

Entitat
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Enramades 2015
Promoció i
exhibició del fet
geganter
Un Roc per la
Roca del Vallès
XV Aniversari de
la Colla Jove de
l’Hospitalet

Barraquetes
18a Edició de la
Diada de la Colla
Castellera Sagals
d’Osona
Commemoració
del 10è Aniversari
del Museu del
Traginer
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Núm. Operació
comptable

NIF

1503002512/83 G58102591

1503002512/166 G58066168

1503002512/152 V59991356

1503002512/174 G59439901

1503002512/184 V59126490

1.107

14

1.034

Primera Trobada
de Colles del
Bages

13

960

Leyenda de los
Hijos del Sol

12

886

Actividades
Culturales

12

625

11

812

11

812

11

812

10

738

Treballs culturals
amb col·lectius
socials desfavorits
I Trobada de
Dracs i Diables
del Baix Llobregat
i 2n. Festafoc de
la comarca

CASA DE
CANTABRIA EN
BARCELONA

1503002512/145 G64681083

15

A.C.A. NTRA. SRA.
DEL ROCÍO LOS
ROMEROS

1503002512/164 G58304999

1503002512/131 G60234549

Concedit
2015

Projecte

FEDERACIÓ DE
BESTIARI DE FOC
DEL BAIX
LOBREGAT
COLLA
CASTELLERA
TIRALLONGUES
DE MANRESA
ASOCIACIÓN
CULTURAL PERÚ
CONTEMPORANEO
CENTRO
CULTURAL
ANDALUZ DEL
BUEN PASTOR
ASOCIACIÓN CASA
DE VALENCIA DE
GAVÀ

1503002512/93 G60304037

Punts

Entitat

FUNDACIÓ
PRIVADA SANT
CRIST IGUALADA
FEDERACIÓN DE
ENTIDADES
CULTURAIS
GALEGAS DE
CATALUNYA
(FEGALCAT)

Falles Gavà 2015
Cultura: fiestas de
interés cultural
pesebre
425è Aniversari
Priors Sant Crist
Igualada

Encontro de
Corais

5.

El punt 20.1 de les Bases reguladores, establia que “Les subvencions atorgades
hauran de justificar-se després d’acabada l’activitat i com a data límit el dia 28 de
febrer de 2016 “.

6.

El punt 21 de les Bases reguladores, establia el següent:
“ 1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils,
a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho
es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària
per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no
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fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”
7.

Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment,
aquestes no han presentat la documentació justificativa o, havent estat aportada,
presenta defectes que no han estat esmenats.

Fonaments de dret
1.

L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 23 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, regulen la justificació de les
subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la forma de justificació, el
contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada justificació de la
subvenció.

2.

Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016).

En conseqüència, la Gerència de Serveis de Cultura l’eleva a la Junta de Govern, a la
qual es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades per a projectes
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional, dins de la demarcació de
Barcelona, per a l’any 2015 (AJG 248/2015), segons les Bases específiques en règim
de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta corporació,
en data 18 de desembre de 2014, ja que, malgrat els requeriments efectuats, les
entitats beneficiàries no han presentat la documentació justificativa especificada a les
Bases reguladores o, havent estat aportada, presenta defectes que no han estat
esmenats:
Nom entitat

NIF

Import

Op. Comptable

Colla Jove Xiquets de
Vilafranca del Penedès

G65328825

1.920 €

1503002510/47

As. Colla Gegantera d’Olost

G65290322

618 €

1503002510/71

Amics de les Enramades

G59315895

1.698 €

1503002510/98

Coordinadora de Geganters
de Barcelona

G58336124

1.477 €

1503002510/165

As. Juvenil 666
Diables La Roca

G62997762

1.403 €

1503002510/193
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Colla Jove de l’Hospitalet
de Llobregat

V62395520

1.000 €

1503002510/194

Federació d’Associacions
i Comissions de Carrers de
la Festa Major de Sants

G58505595

1.329 €

1503002510/215

Nom entitat

NIF

Import

Op. Comptable

Asociación Casa de Cuenca
en Barcelona

G08826091

1.255 €

1503002512/20

Colla de Diables La Diabòlica
de Gràcia

V60382413

700 €

1503002512/42

As. Cultural Bang! Cultura

G66105156

1.181 €

1503002512/51

Associació Cultural Sagals
d’Osona

G62867023

1.181 €

1503002512/52

Fundació del Traginer

G61377347

1.181 €

1503002512/53

A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío
Los Romeros

G58102591

1.107 €

1503002512/83

Federació de Bestiari de Foc
del Baix Llobregat

G60304037

1.034 €

1503002512/93

Colla Castellera Tirallongues
de Manresa

G60234549

960 €

1503002512/131

As. Cultural Perú
Contemporaneo

G64681083

886 €

1503002512/145

Centro Cultural Andaluz
del Buen Pastor

V59991356

625 €

1503002512/152

As. Casa de Valencia
de Gavà

G58304999

812 €

1503002512/164

Casa de Cantabria en Barcelona

G58066168

812 €

1503002512/166

Fundació Privada Sant Crist
Igualada

G59439901

812 €

1503002512/174

Federación de Entidades Culturais V59126490
Galegas de Catalunya (FEGALCAT)

738 €

1503002512/184
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Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, per a que presentin
les al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, amb l’advertiment que en cas de
no presentar cap al·legació la revocació inicial esdevindrà definitiva de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2015 (AJG
248/2015).
Tercer. NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2016/7605.- 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:
“En data 04/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Corbera de Llobregat de data 20 de juny de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la
carretera BV-2421, ambdós marges, del PK 6+900 al PK 7+000, tram urbà
(travessera) i del PK 7+014 al PK 7+270, tram urbà, al terme municipal de Corbera de
Llobregat (expedient núm. 2016/7605).
En data 27/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 20 de
juny de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb
una capa de rodament de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions
dels tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
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- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran
d’anar protegides de possibles impactes dels vehicles o disposar d’algun element
fusible.
- En cap cas, es reduirà l’ample de calçada existent.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen
portar a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la
via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització
d’obres necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC
del Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest
es col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’explanació, de
forma que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de
l'aresta exterior de l’explanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels
15 dies següents al del final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la
calçada. Es prohibeix la instal·lació en l’explanació de la carretera de dipòsits de
materials, bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i
qualsevol altra operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les
actuacions es dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de
la carretera, de manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i
en perfectes condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs
actual de la carretera.
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el
Reglament general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la
matriu del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb
les particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les
obres autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en
ella es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament
autoritzats, encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes
actuacions es citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals
de la carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del
peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes
ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres
autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització
immediata de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de
conformitat amb el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten
les imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les
d'aquesta autorització.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2421, ambdós marges, del PK
6+900 al PK 7+000, tram urbà (travessera) i del PK 7+014 al PK 7+270, tram urbà, al
terme municipal de Corbera de Llobregat (expedient núm. 2016/7605),que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb
domicili a efectes de notificacions a Corbera de Llobregat (08757), carrer de La Pau, 5,
amb indicació dels recursos procedents.”
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en resolució de l’expedient núm. 2016/7606.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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 21/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús de data 13 de juliol de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un
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sistema de videovigilància, a la carretera BV-5108 al PK 4+500, marge dret, tram no
urbà i a la carretera BP-5107 al PK 40+014, marge dret, tram urbà, al terme municipal
de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2016/7606).
En data 28/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en data 13 de
juliol de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La instal·lació es replantejarà conjuntament amb l’oficial especial de permisos de
la zona.
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per
necessitats del Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i
Defensa de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de
domini públic.
- El suport previst al marge dret de la carretera BP-5107 haurà d’anar fora de la
zona de domini públic de la mateixa i no suposar un perill pels vehicles que
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera.
- No s’afectaran els ponts ni les obres de fàbrica llevat que s’autoritzi
expressament.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen
portar a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la
via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització
d’obres necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC
del Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
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nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest
es col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de
forma que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de
l'aresta exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15
dies següents al del final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la
calçada. Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de
materials, bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i
qualsevol altra operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les
actuacions es dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de
la carretera, de manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i
en perfectes condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs
actual de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el
Reglament general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres
de titularitat de la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la
matriu del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb
les particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les
obres autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en
ella es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament
autoritzats, encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes
actuacions es citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals
de la carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del
peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes
ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres
autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització
immediata de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de
conformitat amb el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, autorització
d’obres d’instal·lació d'un sistema de videovigilància, a la carretera BV-5108 al PK
4+500, marge dret, tram no urbà i a la carretera BP-5107 al PK 40+014, marge dret,
tram urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2016/7606), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb
domicili a efectes de notificacions a Cànoves i Samalús (08445), carrer Can
Casademunt, s/n, amb indicació dels recursos procedents.”
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2016/7910.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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 29/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Parets del Vallès de data 22 de juliol de 2016
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació d'una
vorera, a la carretera BV-1604 del PK 2+391 al PK 2+521, marge dret, tram urbà i urbà
(travessera), al terme municipal de Parets del Vallès (expedient núm. 2016/7910).
En data 30/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 22 de juliol
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Parets del Vallès, autorització
d’obres de pavimentació d'una vorera, a la carretera BV-1604 del PK 2+391 al PK
2+521, marge dret, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Parets del
Vallès (expedient núm. 2016/7910), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Parets del Vallès (08150), carrer Major, 2-4, amb
indicació dels recursos procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2016/8024.- 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:
“En data 02/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de data 29 de juliol
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5151 del PK 1+441 al PK 1+461,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les Franqueses del Vallès
(expedient núm. 2016/8024).
En data 30/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data 29
de juliol de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
-

L’accés en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de
Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord
amb l’establert a la normativa vigent.
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-

L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.

-

L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.

-

L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.

-

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

-

Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.

-

L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.

-

El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.

-

Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.

-

Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).

-

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.

-

Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.

Condicions generals
-

Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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-

El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la
via.

-

El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.

-

En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma
que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta
exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies
següents al del final de les actuacions.

-

L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.

-

Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.

-

En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.

-

Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

-

Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.

-

La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.

-

L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
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-

L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.

-

Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de
la carretera ho són a títol de precari.

-

L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.

-

El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari
i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.

-

L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
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autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5151 del PK
1+441 al PK 1+461, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les
Franqueses del Vallès (expedient núm. 2016/8024), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
amb domicili a efectes de notificacions a Les Franqueses del Vallès (08520), carretera
de Ribes, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Bovigras, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/8168.- 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:
“En data 23/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Bovigras, SL. de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de pavimentació d'accés existent, a la carretera
B-432 del PK 11+500 al PK 11+513, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Prats de Lluçanès (expedient núm. 2016/8168).
En data 07/10/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Bovigras, SL. en data 23 d'agost de 2016 i d’acord
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
-

L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.

-

L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.

-

L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.

-

L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
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accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

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

-

Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.

-

L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.

-

El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.

-

Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.

-

Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).

-

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta.

-

Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.

Condicions generals
-

Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.

-

El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la
via.

-

El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.

-

En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma
que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
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instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta
exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies
següents al del final de les actuacions.
-

L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.

-

Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.

-

En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.

-

Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

-

Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.

-

La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.

-

L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.

-

L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.

-

Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de
la carretera ho són a títol de precari.

-

L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
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-

El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari
i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.

-

L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.

-

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les
d'aquesta autorització.”

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Bovigras, SL., autorització d’obres de
pavimentació d'accés existent, a la carretera B-432 del PK 11+500 al PK 11+513,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (expedient núm.
2016/8168), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Bovigras, SL., amb domicili a efectes de
notificacions a Prats de Lluçanès (08513), carrer Major, 10, amb indicació dels
recursos procedents.”
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estudis sísmics a
favor de l’empresa CGG Services S.A., en resolució de l’expedient núm.
2016/8484.- 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:
“En data 29/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’empresa CGG Services, SA. de data 22 d'agost de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’estudis sísmics (expedient núm.
2016/8484), a les carreteres:




BV-4401 del PK 1+000 i BV-4402 del PK 0+000, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Gaià,
BV-4235 al PK 1+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Navàs i
C-16z al PK 71+000, ambdós marges, tram no urbà al terme municipal de
Balsareny.

En data 23/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’empresa CGG Services, SA. en data 22 d'agost de
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
-

S’actuarà fora del domini públic de la carretera.

-

El pas de vehicles no comportarà cap tipus d’obra.

-

Es garantirà la seguretat viària.

-

Es prendran les mesures necessàries perquè el perjudici a l’usuari de la carretera
sigui mínim.

-

El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització
d’obres necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC
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del Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.
-

Si fos necessari, es senyalitzaran itineraris alternatius.

-

Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.

Condicions generals
-

Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.

-

En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma
que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta
exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies
següents al del final de les actuacions.

-

L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.

-

Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.

-

En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.

-

Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

-

Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.

-

La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
-

L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.

-

L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.

-

Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de
la carretera ho són a títol de precari.

-

L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.

-

El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari
i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.

-

L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.

-

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les
d'aquesta autorització.

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d’expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR Salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a CGG Services SA, autorització per a la realització
d’estudis sísmics (expedient núm. 2016/8484), a les carreteres:




BV-4401 del PK 1+000 i BV-4402 del PK 0+000, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Gaià,
BV-4235 al PK 1+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Navàs i
C-16z al PK 71+000, ambdós marges, tram no urbà al terme municipal de
Balsareny.

Els esmentats treballs s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions especifiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual els treballs autoritzats hauran de ser
executats. Transcorregut aquest termini sense que els mateixos s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a CGG Services, SA., amb domicili a efectes
de notificacions a Balsareny (08660), Cantonada carrer Oliveras amb Avinguda de la
Industria, amb indicació dels recursos procedents.”
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2016/9072.- 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:
“En data 19/09/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de la mateixa data en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’execució d’un ramal d'enllaç
amb el carrer Primer de Maig, a la carretera BV-2002 del PK 6+250 al PK 6+350,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat (expedient núm.
2016/9072).
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En data 27/09/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 19 de
setembre de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
-

Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.

-

Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb
una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.

-

Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.

-

Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC

-

Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Condicions generals
-

Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.

-

El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la
via.

-

El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el
nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.

-

En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma
que en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot
instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta
exterior de l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies
següents al del final de les actuacions.
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-

L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.

-

Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.

-

En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.

-

Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

-

Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial
de carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.

-

La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.

-

L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona
d'influència de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots
els altres requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.

-

L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.

-

Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de
la carretera ho són a títol de precari.

-

L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.

-

El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari
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i aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
-

L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.

-

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les
d'aquesta autorització.”

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
autorització d’obres d’execució d’un ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig, a la
carretera BV-2002 del PK 6+250 al PK 6+350, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 2016/9072), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Llobregat (08830), Plaça de
l'Ajuntament, 1, amb indicació dels recursos procedents.”
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar un canvi de titularitat d’una
autorització d’instal·lació de rètols informatius atorgada al Sr. XXX, a favor de les
Escoles Familiars Rurals d’Osona S.L., en resolució de l’expedient núm.
2016/2553.- 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:
“En data 09 de juny de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar al Sr. XXX autorització per a la realització d’instal·lació de
rètols informatius (col·locació de nou i retirada del que es troba en domini públic), a la
carretera BV-4608 al PK 13+200 i al PK 13+210, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm. 2016/2553).
En la mateixa resolució, citada al paràgraf anterior, es va fixar una liquidació de taxes
per un import de 50,63 euros per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de
94,92 euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de
domini públic per cartells indicatius i informatius.
En data 29 de setembre de 2016, ha tingut entrada un escrit del senyor XXX, en que
demana que es modifiqui la titularitat de l’autorització atorgada, així com de les taxes
liquidades, a favor de les Escoles Familiars Rurals D’Osona, SL. atès que no és ell qui
desenvolupa l’activitat per a la qual es va sol·licitar la instal·lació dels rètols
informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- PRENDRE RAÓ del canvi de titularitat de l’autorització atorgada per acord de
la Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de data 09 de juny de 2016 al Sr. XXX (expedient núm. 2016/2553), a favor de les
Escoles Familiars Rurals D’Osona, SL.
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Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’import de la taxes fixades en la resolució citada al
punt primer del present acord.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 94,92
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius a nom de les Escoles Familiars Rurals
D’Osona, SL.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. XXX i a les Escoles Familiars Rurals
D’Osona, SL., amb domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XX, amb indicació
dels recursos procedents.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Se’ns ha passat una consideració sobre el Dictamen 31, pel qual
es proposa aprovar l’autorització d’uns estudis sísmics a favor de l’empresa X. Ens
agradaria, si fos possible, en la propera Comissió de Territori i Sostenibilitat, una
explicació sobre el particular.
La senyora presidenta diu: Així ho tindran en compte.
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manlleu, referent a les obres del projecte constructiu
d’”Ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre
a la carretera B-522 TM Manlleu”, a executar per la Diputació, per un import total
de 1.979.649,97 euros.- 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:
“La carretera B-522, en el terme municipal de Manlleu, 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.
Entre els p.k. 7,200 i 7,300 de la carretera B-522 es troba el pont de Can Molas en la
via directa que comunica Manlleu amb Vic i amb la C-25, en un tram que presenta un
gran volum de trànsit, que no pot absorbir degudament la secció actual del pont.
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 Manlleu, i amb l’objecte de la rehabilitació i millora del
pont de pedra existent, 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’“Ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista
Alegre a la carretera B-522. T.m. Manlleu”, que preveu ampliar la secció del pont per
tal de millorar l’ample de pas dels vehicles i instal·lar voreres que compleixin els
mínims d’accessibilitat.
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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
Manlleu, 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 Manlleu, 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 2.009.724,09 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de Manlleu

2.009.724,09 EUR

1.979.649,97 EUR

30.074,12 EUR

Atès que l’Ajuntament de Manlleu 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 2.009.724,09 EUR, dels quals
1.979.649,97 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 30.074,12 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
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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.
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 Manlleu, amb la finalitat de l’execució de les obres del
projecte constructiu d’“Ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat
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de Vista Alegre a la carretera B-522. T.m. Manlleu” (Codi: 3714-PC-03), 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 MANLLEU SOBRE LES
OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN MOLAS I MILLORA DE L’ACCÉS DEL VEÏNAT
DE VISTA ALEGRE A LA CTRA. B-522 P.K. 7,200-7,300
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 MANLLEU, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr.
Àlex Garrido Serra, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera B-522, en el terme municipal de Manlleu, 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. Entre els p.k. 7,200 i 7,300 de la carretera B-522 es troba el pont de Can Molas en la via
directa que comunica Manlleu amb Vic i amb la C-25, en un tram que presenta un gran
volum de trànsit que no pot absorbir degudament la secció actual del pont.
III. A petició de l’Ajuntament de Manlleu, i amb l’objecte de la rehabilitació i millora del pont
de pedra existent, 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’“Ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la
carretera B-522. T.m. Manlleu”, que preveu ampliar la secció del pont per tal de millorar
l’ample de pas dels vehicles i instal·lar voreres que compleixin els mínims d’accessibilitat.
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 Manlleu, 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 Manlleu, en ordre
a l’execució, en el terme municipal de Manlleu, de les obres del projecte constructiu
d’“Ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la
carretera B-522. T.m. Manlleu” (Codi: 3714-PC-03), 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 2.009.724,09 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manlleu:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Manlleu

2.009.724,09 EUR

1.979.649,97 EUR

30.074,12 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’“Ampliació del pont de Can Molas i
millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera B-522. T.m. Manlleu” (Codi:
3714-PC-03), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, amb un import total de 2.009.724,09 EUR, IVA inclòs, dels quals
1.979.649,97 EUR, corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 30.074,12 EUR
corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, 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 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.

La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres, només es farà càrrec de la
conservació i del manteniment de tots els elements del pont, exceptuant el subministrament
elèctric per a l’enllumenat del pont i el manteniment i reposició dels elements fungibles
(cablejat i lluminàries), que aniran a càrrec de l’Ajuntament.
En les obres executades en trams fora de l’àmbit del pont, la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de mantenir la calçada, vorades, contencions, drenatges i senyalització (tant
horitzontal com vertical fixa).
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Manlleu
L’Ajuntament de Manlleu es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent en
l’import de 30.074,12 EUR.
135

Àrea de Presidència
Secretaria General

En l’àmbit del pont, des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona
de les obres esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament serà únicament responsable del
subministrament elèctric i la conservació i manteniment dels elements fungibles de
l’enllumenat (llumeneres i instal·lacions en general), dintre de l’àmbit de les obres
executades.
En les obres executades en trams fora de l’àmbit del pont l’Ajuntament passarà a ser l’entitat
titular i responsable de la conservació i manteniment de tots els elements fora de la calçada
que no constin en la relació d’elements a càrrec de la Diputació.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Manlleu haurà d’haver presentat davant
de la Diputació de Barcelona un certificat expedit per la Intervenció municipal acreditatiu de
la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit per poder finançar la seva part de les
obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import de la seva 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 Manlleu 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 de Barcelona
s’encarregarà del manteniment integral del pont. Fora de l’àmbit del pont, la Diputació
només es farà càrrec 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 Manlleu
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 del pont i de la
calçada de la carretera. Es detalla a continuació una relació dels indicats elements:
-

Voreres de la minirotonda de Vista Alegre, davant dels edificis existents.
Ferms i paviments del carrer del Cingle
Enllumenat ornamental del pont

Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Manlleu.
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 duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Manlleu: Àlex Garrido Serra, Alcalde President; Alícia Vila Torrents,
Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
Vicepresident 1r. 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 2.009.724,09 EUR, dels quals
1.979.649,97 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 30.074,12 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, condicionat a la modificació de crèdit corresponent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Manlleu,
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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35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Sitges, referent a les obres
del projecte constructiu de ”Pas de vianants a la carretera C-246a al p.k. 39,000.
TM de Sant Pere de Ribes i TM de Sitges”, a executar per la Diputació, per un
import total de 223.003,48 euros.- 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:
“La carretera C-246a, en els termes municipals de Sant Pere de Ribes i de Sitges, 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.
A l’alçada del p.k. 39,000 de la carretera es troba la cruïlla que dóna accés a Rocamar,
pertanyent al terme municipal de Sant Pere de Ribes, i al càmping El Garrofer, que
pertany al terme municipal de Sitges. En la cruïlla esmentada els vianants passen pel
mig de la via sense cap protecció ni senyalització i s’hi troben dues parades d’autobús,
que efectuen la parada als vorals de cada carril.
A petició dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de Sitges, i amb l’objecte de
millorar l’accés dels vianants, les parades d’autobús i la reducció de velocitat dels
vehicles a la cruïlla, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a
l’esmentada Gerència de Serveis, va redactar el “Projecte constructiu de pas de
vianants a la carretera C-246a al p.k. 39,000. T.M. de Sant Pere de Ribes i T.M. de
Sitges”.
“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.
Atès que 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, l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Sitges, als efectes de l’execució de les obres, així
com per a la definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les
obres objecte del referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva
execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de
cadascun dels ajuntaments esmentats, segons s’especifica en la part dispositiva del
conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Atès que s’ha elaborat la minuta d’un conveni específic de col·laboració
interadministrativa, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes i l’Ajuntament de Sitges, amb l’objecte de regular, d’acord amb la
proposta del referit informe tècnic, les obligacions que pertoquen a cadascuna de les
administracions participants en ordre a l’execució de les obres i a la definició de les
respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit d’execució de
les obres, una vegada finalitzades aquestes.
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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 els ajuntaments reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat
en 316.967,90 EUR (IVA inclòs), amb el següent repartiment del seu cost inicialment
previst entre les parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

Ajuntament de Sitges

316.967,90 EUR

223.003,48 EUR

13.827,46 EUR

80.136,96 EUR

Atès que tant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes com el de Sitges han presentat
davant d’aquesta Diputació els corresponents certificats acreditatius de la disponibilitat
pressupostària dels imports de les seves respectives aportacions al finançament de les
actuacions previstes en el conveni.
Atès que procedeix retenir la despesa per l’import total de 316.967,90 EUR, IVA inclòs,
dels quals 223.003,48 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst
assumit
per
la
Diputació,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45301/61104, 13.827,46 EUR corresponen a l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, i 80.136,96 EUR corresponen a l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sitges, 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.
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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)
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 l’esmentada 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, 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, aquesta
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de
Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de
Sitges, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de les parts als
efectes de l’execució per la Diputació de les obres del “Projecte constructiu de pas de
vianants a la carretera C-246a al p.k. 39,000. T.m. de Sant Pere de Ribes i T.m. de
Sitges” (Codi: 4843-PC-01), així com la determinació dels àmbits propis de
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució, tot això
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES I
L’AJUNTAMENT DE SITGES SOBRE LES OBRES DE
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 SANT PERE DE RIBES, representat per l'Il·lma. Alcaldessa presidenta de
l'Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, assistida per la Secretària de la Corporació, Sra.
Margarida Sanz González.
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AJUNTAMENT DE SITGES, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr.
Miquel Forns Fusté, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Joaquim Antoni Vidal Puig.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera C-246a, en els termes municipals de Sant Pere de Ribes i de Sitges, és una
via de titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual la gestiona a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. A l’alçada del p.k. 39,000 de la carretera es
troba la cruïlla que dóna accés a Rocamar, pertanyent al terme municipal de Sant Pere de
Ribes, i al càmping El Garrofer, que pertany al terme municipal de Sitges. En la cruïlla els
vianants passen pel mig de la via sense cap protecció ni senyalització i s’hi troben dues
parades d’autobús, que efectuen la parada als vorals de cada carril.
II. A petició dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de Sitges, i amb l’objecte de millorar
l’accés dels vianants, les parades d’autobús i la reducció de velocitat dels vehicles a la
cruïlla, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis, va redactar el “Projecte constructiu de pas de vianants a la carretera
C-246a al p.k. 39,000. T.m. de Sant Pere de Ribes i T.m. de Sitges”.
III. 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.
IV. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Sitges,
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.
V. 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), l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i l’Ajuntament de Sitges, en ordre a l’execució, en els termes municipals de Sant Pere
de Ribes i de Sitges, de les obres del “Projecte constructiu de pas de vianants a la carretera
C-246a al p.k. 39,000. T.m. de Sant Pere de Ribes i T.m. de Sitges” (Codi: 4843-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 316.967,90 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments
de Sant Pere de Ribes i de Sitges:
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Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

Ajuntament de
Sitges

316.967,90 EUR

223.003,48 EUR

13.827,46 EUR

80.136,96 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 pas de vianants a la carretera C246a al p.k. 39,000. T.m. de Sant Pere de Ribes i T.m. de Sitges” (Codi: 4843-PC-01),
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total
de 316.967,90 EUR, IVA inclòs, dels quals 223.003,48 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61104, 13.827,46 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 i 80.136,96 EUR corresponen a
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sitges, 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 plànol núm. 8 (“Expropiacions”) del 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 de conformitat a les aportacions respectives
de cadascuna de les parts al finançament de les obres.

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 13.827,46 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes al finançament de les obres.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes haurà d’haver
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.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 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
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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 termes establerts a la
mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de les
finques urbanes del seu terme municipal afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal, necessàries per executar les obres contemplades en l’àmbit.
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Sitges
L’Ajuntament de Sitges es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
principi, en l’import inicialment previst de 80.136,96 EUR.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sitges haurà d’haver presentat davant de
la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de
l’import abans referit per finançar la seva part de les obres.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sitges al finançament de les obres.
L’Ajuntament de Sitges 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 termes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sitges designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Cinquè.- 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 i, si s’escau, dels sistemes de contenció de la
calçada.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts dins de l’àmbit de les obres
de referència correspon a cadascun dels dos ajuntaments des de la data de finalització de
les obres, d’acord amb els límits dels termes municipals respectius que defineix l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya en la data de redacció del projecte, llevat de la
conservació i manteniment del semàfor i de l’enllumenat, que restarà exclusivament a càrrec
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Sisè.- Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de
Sitges
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
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n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
Cinquè.
Setè.- 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.
Vuitè. – 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.
Novè.- 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.
Desè.- 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
les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Onzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.
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-

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

interadministratives i de cooperació.
Dotzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i els
altres dos representants tècnics dels ajuntaments.
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
Tretzè.- 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 les
altres parts. 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 Sant Pere de Ribes: Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa Presidenta;
Margarida Sanz González, Secretària; Per l’Ajuntament de Sitges: Miquel Forns Fusté, Alcalde
President; Joaquim Antoni Vidal Puig, Secretari; 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 la despesa per l’import total de 316.967,90 EUR, IVA inclòs, dels
quals 223.003,48 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104,
13.827,46 EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 80.136,96 EUR
corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sitges, 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, condicionat a la modificació
de crèdit corresponent.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments de Sant Pere de
Ribes i de Sitges, per al seu coneixement i als efectes de la posterior formalització del
conveni, que es durà a terme mitjançant la signatura dels legals representants i dels
fedataris de totes les parts.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 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
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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.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Tal com vam assenyalar a la Junta de Govern d’ara fa quinze
dies, encara que ja es dóna compte, d’ofici, a la Comissió de Territori, ens agradaria,
tant del punt 34 com del punt 35, una explicació al respecte.
Respon el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega
(ERC-AM), qui diu: No hi ha cap inconvenient a explicar projecte per projecte; l’únic
que trigarem, a les Comissions Informatives, el que trigarem, però no hi ha cap mena
de problema. Però, en tot cas, el que és el punt 34 és un pont que s’ha de fer, el pont
de Can Molas a Manlleu, que és l’únic pont per connectar la ciutat de Manlleu amb la
vialitat, i és un pont que té unes deficiències estructurals, dins l’anàlisi que fem dels
ponts a tota la demarcació, que requereixen poder-hi actuar, mantenint també tot
l’element més patrimonial, que es remunta al segle XVII, com ja vam fer en alguna
altra actuació que estem realitzant. I és per un doble tema. Per un, un tema de
mobilitat, ja que s’ha de garantir una millor mobilitat a la ciutat, i l’altre, que és més
important, és el tema de seguretat. El pas de vianants que passa pel pont té elements
d’inseguretat que fan que haguem d’actuar-hi per la perillositat que pot esdevenir,
sobretot, per als ciutadans que circulen per aquest pont. Finalment, com vam fer la
presentació pública, perquè vam obrir un procés participatiu, a petició de la ciutat, a la
primavera de l’any passat, nosaltres vam incloure part de les peticions de demanda,
sobretot de la gent de Vista Alegre, que és un barri situat a l’altre costat del pont, més
a la sortida de Manlleu, que demanaven també millores a la intersecció. Això fa que
aquest import hagi pujat, en total, a un milió nou-cents mil euros. L’estudi d’aquesta
necessitat d’actuació sobre el pont es remunta set anys enrere i, finalment, si tot va bé
podrem executar les obres ja a finals d’aquest 2016 o a principis del 2017. Per a més
informació, estarem encantats de poder-ho fer.
Respecte el 35, el Dictamen sobre el pas de vianants entre el Terme Municipal de Sant
Pere de Ribes i Sitges, és una petició dels dos municipis, amb un element de mobilitat
a peu i, sobretot, de perillositat, perquè la gent circula per aquesta carretera, pel que
és el voral de la carretera, on no hi ha cap mena d’element de seguretat. I aquí hem
tingut diverses incidències amb ciutadans, no només topades entre vehicles, sinó,
sobretot, com ens està passant en altres poblacions al llarg de la demarcació, són llocs
en què hi ha càmpings, en què hi ha molta mobilitat a peu i que la gent circula pel
costat de la carretera. Això fa que ens generi un problema molt important, sobretot, de
perillositat i de seguretat per als veïns i, per això, es realitza aquest pas de vianants
peatonal. S’ha pogut consensuar també amb els dos municipis; l’han vist bé els dos
municipis i en els seus consells de mobilitat i de participació, també se n’ha parlat.
Finalment, també licitarem l’obra el més aviat possible i creiem que durant el 2017
aquesta obra ja estarà executada.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió d’una subvenció, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, a favor de
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l’Ajuntament de Santpedor, per un import de 30.000 € (trenta mil euros),
destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge, a preu per sota mercat, així com
l’aprovació del pagament avançat del 100% de l’import de la subvenció
concedida.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de
juliol de 2016, aprovà, per delegació de la presidència i per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats) amb l’objecte d’ampliar el parc municipal
d’habitatge per a l’exercici 2016, per un import total màxim de 200.000,00 euros.
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 a la Base de Dades Nacional de Subvencions (identif. 313013) i un
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27
de juliol de 2016.
Vist que l’article 7 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons o bé
fins a la data indicada i, s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits.
Vistos els articles 11 i 14 de la convocatòria en que es preveu la possibilitat que el
beneficiari sol·liciti una bestreta del 100% de l’aportació que haurà de ser informat
favorablement per l’òrgan instructor i aprovat motivadament en la proposta de
concessió de l’ajut.
Vista la petició formulada per l’Ajuntament de Santpedor per tal que li sigui concedida
una subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició d’un habitatge situat al
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carrer de l’Arquitecte Gaudí núm. 3, 2on, 1a, mitjançant la compra a preu per sota
mercat, i en la que sol·licita el seu pagament avançat en cas que li sigui concedida.
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en
data 7 de setembre de 2016 en què valora la sol·licitud presentada, la motivació del
qual consta a l’expedient.
Vist que la base d’execució número 45 del Pressupost estableix que “no podran
adoptar-se resolucions de disposició o compromís de despesa (fase D) fins que estigui
aprovada definitivament la modificació de crèdit, llevat de situacions d’urgència que
hauran de quedar motivades a l’expedient i previ informe favorable de la Intervenció
General”, considerem justificada la urgència en la tramitació de les sol·licituds de
subvencions relacionades, a fi que el mateix dia que sigui efectiva la modificació del
crèdit 14-2016 es puguin confeccionar les operacions comptables corresponents i
efectuar de forma immediata els pagaments al ajuntaments beneficiaris.
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 el punt 3.3.b de la Refosa 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 3048/16, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016,
a l’Ajuntament de Santpedor, amb NIF P0819100I, per un import de 30.000,00 euros,
destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge a preu per sota mercat situat al carrer
Arquitecte Gaudi número 3, pis 2on, porta 1a de Santpedor.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació
per un import de 30.000,00 euros amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de
Barcelona, condicionat a la modificació de crèdit 14/2016.
Tercer.- APROVAR el pagament avançat del 100 % de l’import de la subvenció, un
cop rebuda l’acceptació expressa per part del beneficiari, la qual caldrà presentar
formalment en el termini màxim de 5 dies hàbils comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
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Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció 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.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió d’una subvenció, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, a favor de
l’Ajuntament de Sabadell, per un import de 28.661,85 € (vint-i-vuit mil sis-cents
seixanta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims), destinada a finançar l’adquisició
d’un habitatge mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte del Decret llei
1/2015, així com l’aprovació del pagament avançat del 100% de l’import de la
subvenció concedida.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129. del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de
juliol de 2016, aprovà, per delegació de la presidència i per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats) amb l’objecte d’ampliar el parc municipal
d’habitatge per a l’exercici 2016, per un import total màxim de 200.000,00 euros.
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 a la Base de Dades Nacional de Subvencions (identif. 313013) i un
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27
de juliol de 2016.
Vist que l’article 7 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons o
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bé fins a la data indicada i, s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits.
Vistos els articles 11 i 14 de la convocatòria en que es preveu la possibilitat que el
beneficiari sol·liciti una bestreta del 100% de l’aportació que haurà de ser informat
favorablement per l’òrgan instructor i aprovat motivadament en la proposta de
concessió de l’ajut.
Vista la petició formulada per l’Ajuntament de Sabadell per tal que li sigui concedida
una subvenció per finançar l’adquisició d’un habitatge situat al carrer Juli Garreta 13,
2on, 4a de Sabadell mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015, i en la que sol·licita el seu pagament avançat en cas que li sigui concedida.
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en
data 6 d’octubre de 2016 en què valora la sol·licitud presentada, la motivació del qual
consta a l’expedient.
Vist que la base d’execució número 45 del Pressupost estableix que “no podran
adoptar-se resolucions de disposició o compromís de despesa (fase D) fins que estigui
aprovada definitivament la modificació de crèdit, llevat de situacions d’urgència que
hauran de quedar motivades a l’expedient i previ informe favorable de la Intervenció
General”, considerem justificada la urgència en la tramitació de les sol·licituds de
subvencions relacionades, a fi que el mateix dia que sigui efectiva la modificació del
crèdit 14-2016 es puguin confeccionar les operacions comptables corresponents i
efectuar de forma immediata els pagaments al ajuntaments beneficiaris.
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 el punt 3.3.b de la Refosa 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 3048/16, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016,
a l’Ajuntament de Sabadell, amb NIF P0818600I, per un import de 28.661,85 euros,
destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge mitjançant l’exercici del dret de tanteig i
retracte del Decret Llei 1/2015.

151

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació
per un import de 28.661,85 euros amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de
Barcelona, condicionat a la modificació de crèdit 14/2016.
Tercer.- APROVAR el pagament avançat del 100 % de l’import de la subvenció, un
cop rebuda l’acceptació expressa per part del beneficiari, la qual caldrà presentar
formalment en el termini màxim de 5 dies hàbils comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció 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.”
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble
Actiu), qui diu: Sr. Duran: Felicitar-nos per l’aparició de punts com aquest en l’ordre
del dia d’una Junta de Govern i, en tot cas, reiterar la petició que ja vam fer, tant a la
Comissió de Territori en el seu dia com, creiem també, a la Junta de Govern, de la
necessitat que la Diputació incideixi més en aquests plans.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de
contractació de gestió de servei públic, mitjançant la modalitat de concessió
administrativa, per a la gestió de “L’Estació Biològica del Montseny” integrada
pels equipaments “Alberg de Fontmartina i Alberg del Puig” del Parc Natural del
Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona.- 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:
“Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
gestiona “l’estació biològica del Montseny”, dedicada a la promoció de la recerca i
format pels albergs de “Fontmartina i del Puig”, propietat de la Diputació de Barcelona.
Ambdós equipaments es troben dins de l’àmbit del Pla especial de protecció del medi
natural i el paisatge del Parc del Montseny, aprovat el desembre de 2008 i dins l’àmbit
del parc natural del Montseny, segons el Decret 105/1987.
Atès que la funció principal d’aquests dos equipaments és el foment de la recerca i la
realització d’un programa d’activitats científiques, culturals, educatives i divulgatives.
En aquest sentit cal entendre aquest funció com un servei públic, associat a la gestió
dels espais naturals protegits, en tant que s’ofereix als usuaris sota criteris de
generalitat i igualtat, en condicions de continuïtat i regularitat i en l’àmbit d’actuació de
la Diputació de Barcelona, en concret en el Parc del Montseny, a l’empara de l’article
84.2, lletres k) i n), del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix als
governs locals competències pròpies en la gestió d’aquest tipus d’equipaments de
lleure i promoció d’activitats i els usos que es porten a terme a la muntanya, de l’article
5 del Decret 105/1987, que determina que ”l’administració del Parc Natural del
Montseny correspon a la Diputació de Barcelona”, i de l’article 10.1 del text normatiu
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del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny,
que estableix que les diputacions de Barcelona i de Girona constitueixen conjuntament
“l’òrgan gestor del Parc del Montseny”.
Atès que les característiques de la seva ubicació fan que aquests equipaments siguin
atractius per a determinades activitats de divulgació o de formació, organitzades per
centres excursionistes o entitats educatives i ecologistes. De manera que aquestes
activitats poden tenir caràcter complementari, tant des del punt de vista programàtic
com financer, sempre i quan no interfereixin en les funcions principals.
Atès que la major part dels equipaments públics de la Xarxa de Parcs de la Diputació
de Barcelona que comporten la presència de personal per a atendre els usuaris de
caps de setmana, i també de dies feiners, es gestionen en règim de concessió
administrativa.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar
directament tots els equipaments públics del conjunt de parcs i, d’altra banda, la
tipologia dels llocs de treball, horari, contractació laboral i especialització, necessaris
per a la gestió d’un equipament d’aquestes característiques desaconsellen la seva
contractació directa per part de la Diputació de Barcelona.
Atès que el servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual
cosa l’empresari prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com
estableix l’article 5.1.b) de la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte
de concessió (en endavant D 2014/23/UE).
Atès que en aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic
objecte del contracte, la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i
percebre les corresponents tarifes.
Atès que la modalitat de concessió administrativa garanteix la qualitat del servei
mitjançant la determinació de les condicions i compromisos en els plecs d’explotació i
de condicions tècniques, administratives i econòmiques que regulen aquest contracte i
que, en tot cas, confereixen a la Diputació de Barcelona la potestat de supervisió i
control de la gestió dels equipaments.
Atès que una estimació raonable del temps que requereix el contractista per recuperar
les inversions que haurà de realitzar per a la prestació dels serveis públics i l’ajustat
benefici de la concessió, fa necessària una durada idònia del contracte de deu anys
pel període ordinari, prorrogable per dos anys més, tot d’acord amb el que estableix
l’article 18.2 de la D 2014/23/UE.
Atès que en el cas de la gestió d’aquests equipaments objecte d’aquest contracte, es
donen les característiques que condueixen, seguint la línia habitual de gestió en
aquest àmbit, cap a la contractació en règim de concessió administrativa on les
prestacions del concessionari consistiran en:
 L’organització d’activitats formatives i divulgatives de caràcter científic, tant en
l’àmbit de les ciències de la terra com de les ciències socials.
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 L’oferta dels serveis d’allotjament i la resta de serveis complementaris als
usuaris, com a complement a les activitats científiques i de recerca.
 De manera excepcional, ambdós equipaments podran oferir el servei
d’allotjament per a activitats esportives o de lleure actiu vinculades a
l’excursionisme a les entitats o particulars que ho sol·licitin.
Atès que les especials condicions de proximitat i complementarietat dels equipaments i
serveis que es volen oferir en “L’Estació Biològica del Montseny” aconsellen una gestió
integrada i, per tant, un únic contracte de servei públic sota la modalitat de concessió
administrativa que inclogui els dos equipaments. Aquesta gestió integrada dels dos
equipaments ha de permetre oferir millors serveis al visitant i guanyar eficàcia en la
gestió dels esmentats equipaments i de les corresponents instal·lacions.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport
Jurídic han redactat la Memòria i el Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació.
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris
d’adjudicació.
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.
Vistos els articles 51.6 de la Directiva 2014/24/UE i l’article 142.2 del TRLCSP sobre la
publicació voluntària en el DOUE dels contractes, així com el Dictamen del Consejo de
Estado núm. 1116/2015, de 10.3.2016, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del
sector públic –pàgines 107 a 109- en relació amb la conveniència del sotmetiment dels
contractes al recurs especial, es considera adient publicar anunci de licitació en el
DOUE, i preveure que la contractació podrà ser objecte de recurs especial.
Atès que es tracta d’una proposta de contracte de gestió de serveis públics, en la
modalitat de concessió administrativa, de durada superior a quatre anys, correspon a
la Junta de Govern les competències com a òrgan de contractació d’acord amb la
Disposició addicional segona del Text refós de la llei de contractes del sector públic
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, de l’apartat 3.1.a) en relació amb el
3.1.e) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenament i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 14.04.2016, i atesa la
delegació del Ple conferida a la Junta de Govern (Acord 129/15, adoptat en la sessió
plenària de 27.07.2015, BOPB del 3.08.2015).
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En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals consistent en el contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat
de concessió administrativa, per a la gestió de “L’Estació Biològica del Montseny”
integrada pels equipaments de promoció de la recerca: “Alberg de Fontmartina i Alberg
del Puig” del Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona.
Segon.- APROVAR el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació, subjecte a regulació harmonitzada,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació
de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a
161 del Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Púbic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí
Oficial de l’Estat, al Diari de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Perfil del Contractant de la Diputació de Barcelona.
PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I
ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE
“L’ESTACIÓ BIOLÒGICA DEL MONTSENY”, INTEGRADA PELS EQUIPAMENTS DE
PROMOCIÓ DE LA RECERCA: “ALBERG DE FONTMARTINA I ALBERG DEL PUIG”
DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
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1)

DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona del contracte de gestió de servei públic sota la
modalitat de concessió administrativa consistent en la gestió de l’equipament denominat
“estació biològica del Montseny”, dedicat a la promoció de la recerca i format pels albergs de
Fontmartina” i del Puig”, propietat de la Diputació de Barcelona.
L’alberg de Fontmartina està situat al terme municipal de Fogars de Montclús, a la finca de
Can Planes, propietat de la Diputació de Barcelona, i l’alberg del Puig, al terme municipal de
Montseny, a la finca del Puig, també propietat de la Diputació de Barcelona. Ambdós
equipaments es troben dins de l’àmbit del Pla especial de protecció del medi natural i el
paisatge del Parc del Montseny, aprovat el desembre de 2008 i dins l’àmbit del parc natural
del Montseny, segons el Decret 105/1987.
L’accés a l’alberg de Fontmartina es fa des de la pista asfaltada de La Costa del Montseny a
Santa Fe i l’accés a l’alberg del Puig, des de la carretera BV 5114, per la pista de Sant
Marçal i el Puig.
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Ambdós equipaments s’agrupen amb el nom de l’estació biològica del Montseny i tenen una
capacitat d’allotjament de 28 places: 16 a Fontmartina i 12 al Puig, i tenen com a finalitat dur
a terme activitats de suport a la recerca, formació i divulgació científica, organitzades per
tercers o d’organització pròpia, oferint estades amb pernoctació i els serveis complementaris
de cada alberg: cuina, banys, sales de treball i estudi, dormitoris, aigua, electricitat i
calefacció i, en el cas de Fontmartina, telefonia fixa i connexió de dades.
Per tant, pel que fa a la gestió d’aquests equipaments, les prestacions del concessionari
consistiran en:

L’organització d’activitats formatives i divulgatives de caràcter científic, tant en l’àmbit
de les ciències de la terra com de les ciències socials.

L’oferta dels serveis d’allotjament i la resta de serveis complementaris als usuaris, com
a complement a les activitats científiques i de recerca.

De manera excepcional, ambdós equipaments podran oferir el servei d’allotjament per
a activitats esportives o de lleure actiu vinculades a l’excursionisme a les entitats o
particulars que ho sol·licitin.
Les activitats es duran a terme dins dels espais subjectes a concessió que es troben grafiats
en els plànols de l’Annex I.
El Codi CPV que correspon és el 92000000-1
1.2) Necessitats i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a la memòria que
consta a l’expedient i d’acord amb l’estudi econòmic que s’acompanya en l’Annex II del
present Plec.
1.3) Règim econòmic del contracte
1.3.1) Transferència del risc operacional en la concessió i caràcter estimatiu de les
previsions econòmiques.
El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual cosa l’empresari
prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com estableix l’article 5.1.b) de
la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D
2014/23/UE).
En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic objecte del contracte,
la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i percebre les corresponents
tarifes.
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc operacional,
amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter estimatiu.
1.3.2) Pressupost de licitació (inversió)
El concessionari haurà d’invertir en l’equipament, d’acord amb la clàusula 2.1, apartat quart
referent a les obligacions del concessionari, un import mínim de cinc mil euros (5.000,00 €) pels
deu anys de durada de la concessió, destinats a actuacions de millora o manteniment dels
equipaments. Aquest import quedarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui
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en resulti adjudicatari i s’aplicarà, amb la quantitat anyal mínima de cinc-cents euros (500 €), en
cas de fer-se efectiva la pròrroga.
Els licitadors en l’oferta econòmica han d’igualar o augmentar la inversió mínima establerta.
1.3.3) Contraprestació econòmica
El concessionari percebrà una previsió d’ingressos de cent un mil vuit-cents setanta-nou
euros amb cinc cèntims (101.879,05 €) de mitjana anual, en concepte dels preus privats
satisfets pels usuaris per les diferents activitats que es duguin a terme a l’estació biològica
del Montseny, i pels ingressos de divulgació i de determinats manteniments d’aquests
equipaments que es farà càrrec directament la Diputació de Barcelona, d’acord amb la
previsió econòmica d’ingressos durant els anys de concessió establerta a l’Annex II d’aquest
plec. Juntament amb aquests ingressos, el concessionari haurà de preveure i assumir les
despeses pròpies del funcionament dels equipaments i les inversions d’acord amb la seva
oferta.
1.3.4) Tarifes
Les tarifes a aplicar és la resultant de l’aplicació dels preus privats esmentats al segon
apartat d’aquesta clàusula i hauran de ser aprovats per l’Oficina Tècnica de Parcs naturals
prèviament a la seva aplicació.
En l’annex IV dels presents plecs s’estableix una proposta de preus màxims a aplicar l’any
2017 per als serveis que s’ofereixen a l’Estació Biològica del Montseny per pernoctació i per
una activitat de divulgació i que podran ser objecte de millora per part dels licitadors, tot
d’acord amb l’apartat 1.10) d’aquest plecs.
El concessionari haurà incloure dins de l’auditoria de viabilitat de la concessió, a la qual es
refereix la clàusula 1.10, una primera proposta d’activitats i serveis amb els preus proposats
D’acord amb la clàusula 2.1, apartat tercer referent als drets del concessionari, el
contractista, prèvia autorització per part de la Diputació de Barcelona, podrà realitzar altres
activitats complementàries de caràcter pedagògic, cultural o de lleure, compatibles i adients
amb els objectius de l’equipament, aplicant les tarifes corresponents, que hauran de ser
aprovades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
1.4) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de 10 anys, a comptar des de la signatura del contracte.
El contracte serà prorrogable, de forma expressa, per dos anys més, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 12 anys.
1.5) Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 8 de la Directiva
2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 2014/23/UE) i
l’article 3.2 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, és d’un milió nou-cents cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta euros amb
noranta-quatre cèntims, IVA exclòs, (1.952.680,94 €), que inclou la totalitat dels ingressos
previstos per la vigència inicial del contracte més la pròrroga, més el valor dels serveis i
subministraments i el valor del patrimoni immoble, que la Diputació de Barcelona posa a
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disposició del contractista i que són necessaris per a la prestació dels serveis objecte de
concessió.
Per determinar l’import del valor estimat del contracte s’ha utilitzat el mètode de càlcul
consistent en el sumatori de tots els béns, subministraments i serveis que la Diputació de
Barcelona posa a disposició del contractista i que són necessaris per a la prestació dels
serveis objecte de concessió, tot d’acord amb l’estudi econòmic establert en l’annex II dels
presents plecs.
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’apartat 5.1.5.2.a) de la Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General de
Patrimoni de l’Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, sobre l’efecte directe de les noves Directives comunitàries en
matèria de contractació pública, estableix que donat que el TRLCSP no estableix cap règim
jurídic per als contractes de gestió de serveis públics subjectes a regulació harmonitzada, el
mateix es regirà:
-

en primer lloc i preferentment totes aquelles disposicions que estableixi la D 2014/23/UE
i que reuneixin els requisits per tenir efecte directe.

-

en segon lloc se li aplicaran les normes que el TRLCSP genèricament estableixi per als
contractes subjectes a regulació harmonitzada;

-

i per últim, s’aplicaran les normes del TRLCSP corresponent al contracte de gestió de
serveis públics.”

Vistos els articles 51.6 de la Directiva 2014/24/UE i l’article 142.2 del TRLCSP sobre la
publicació voluntària en el DOUE dels contractes, així com el Dictamen del Consejo de
Estado núm. 1116/2015, de 10.3.2016, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del sector
públic –pàgines 107 a 109- en relació amb la conveniència del sotmetiment dels contractes
al recurs especial, es considera adient publicar anunci de licitació en el DOUE, i preveure
que la contractació podrà ser objecte de recurs especial.
Per tant, la contractació es tramitarà de forma ordinària i subjecta a regulació harmonitzada,
i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més
d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del
TRLCSP .
1.7) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar el concessionari, serà de 2.500 euros.
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el :
Servei Jurídic - Administratiu
Subsecció de la Mesa de Contractació
Carrer Compte Urgell, 187, 4a. planta, edifici el Rellotge, 08036 Barcelona.
Telèfon 934.04.94.89 i fax 934-02.24.94
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De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores, i l’últim dia de presentació abans de les
12 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà
de lliurar abans de les 12 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a
l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o
fax al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer
cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies
des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa
en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció: “Documentació administrativa per a la contractació de la gestió
de serveis en modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’estació
biològica del Montseny, formada pels equipaments de promoció de la recerca:
“alberg de Fontmartina i alberg del Puig”, del Parc natural del Montseny,
presentada per ..................", i haurà de contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació
(DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:
-

part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador: emplenar.

-

part II relativa a la informació sobre l’operador econòmic:
-

apartat A (lots): indicar el lot a què es presenta.

-

apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar.

El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà de complimentar els
apartats del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma
actualitzada.
A aquests efectes, cada licitador ha de saber quines dades estan inscrites i
actualitzades en la corresponent llista oficial o registre. En cas que les citades
dades no estiguin inscrites o que, d’estar-hi, no estiguin actualitzades, el licitador
les haurà de complimentar en els apartats del DEUC corresponents. En cas de
disposar de classificació empresarial hauran d’indicar el grup, subgrup i categoria
corresponents.
*en el cas de llistes oficials espanyoles, poden ser el ROLECE (Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat) o el RELI (Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya).
*en el cas d’empreses no nacionals que pertanyen a Estats membres de la UE, es
podrà consultar al dipòsit de certificats en línia e-Certis.”
-

apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): a
emplenar,
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-

apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): emplenar,

-

apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP.

-

part III relativa a motius d’exclusió: emplenar.

-

part IV relativa als criteris de selecció: a emplenar només el primer incís, en sentit
positiu o negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en
constar en el PCAP.

-

part V relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no emplenar.

-

part VI relativa a les declaracions finals: emplenar.

El DEUC s’ha de presentar en format paper i signar pel/pels legal/s representants de
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en l’enllaç següent:
Versió en català:
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf
Versió en castellà:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases-espd/filter?lang=es
ADVERTIMENT
-

Quan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a
solvència externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un DEUC
per separat.

-

Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’ells ha d’aportar el
corresponent DEUC.

-

Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a
un altre, el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què
s’apliquin els mateixos criteris de selecció.

b) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el
model que consta com annex III al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complirse abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 146.5 TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan
els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.17) del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la gestió de serveis en
modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’estació biològica del
Montseny, formada pels equipaments de promoció de la recerca: “alberg de
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Fontmartina i alberg del Puig”, del Parc natural del Montseny, presentada per
.................." i haurà de contenir la documentació següent:
 Relació numerada de la documentació inclosa.
 Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació de la gestió de serveis en
modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’estació biològica del
Montseny, formada pels equipaments de promoció de la recerca: “alberg de
Fontmartina i alberg del Puig”, del Parc natural del Montseny, presentada per
.......……..." i haurà de contenir la documentació següent:
 La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa
per a gestionar l’estació biològica del Montseny, formada pels equipaments de
promoció de la recerca: “alberg de Fontmartina i alberg del Puig”, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al present Plec d’explotació i de condicions tècniques,
administratives i econòmiques particulars, que accepta íntegrament, i ofereix un
pressupost de licitació (inversió) de...................euros. (La quantitat del pressupost de
licitació regulat en la clàusula 1.3.2 d’aquest Plec haurà d’expressar-se en lletres i
xifres)
(Lloc, data, signatura i segell)."
 Millora del preu bàsic (màxim) establert a l’annex IV dels presents plecs:
OFERTA DE LICITADOR
Servei
Pernoctació: una nit a
l’Alberg de Fontmartina
Pernoctació: una nit a
l’Alberg del Puig
Una activitat de
divulgació a qualsevol
dels dos albergs

Preu bàsic
(màxim)
24,00 € per
persona
14,00 € per
persona
4 € per
persona

(Lloc, data, signatura i segell)."
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 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec,
numerada i indexada.
1.9) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
-

Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Criteri: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
Mínim: 3.000 € en algun dels tres exercicis esmentats o 6000 en el conjunt dels tres
anys.
Mitjà d’acreditació. Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En el supòsit que l’empresari individual estigués
sotmès al règim fiscal d’estimació objectiva, haurà d’acreditar el volum anual de negocis
mitjançant una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant
aquell any.

b) Solvència professional o tècnica:
 Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar un mínim de serveis de característiques
similars a l’objecte del contracte per un mínim de 3.000 € en un dels anys.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims
-

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

-

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

 Declaració d’adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans personals
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els
següents:
Mitjans personals:
 Quadre de comandament (mínim 2 persones encarregades del control de qualitat i
1 responsable de l’execució del contracte, amb caràcter de director de
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l’equipament). Com a mínim, dues d’aquestes tres persones hauran de ser titulats
superior en els àmbits següents: Biologia, Geologia, Ciències físiques, Ciències
químiques, Geologia, Geografia, Ciències Ambientals, Ciències de l’Educació,
Ciències Econòmiques, Enginyeria agrícola, Enginyeria forestal, Enginyeria
industrial o la titulació comunitària homologable, amb més de 3 anys de pràctica
professional contrastada en el seu àmbit.
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals
esmentats, la inclusió succint del currículum professional degudament signat, així com
també una còpia autèntica o acreditativa de la seva titulació.
1.10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris que depenen d’un judici de valor (49%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
-

Criteri 1: Elaboració d’un avantprojecte de gestió de l’equipament, d’acord amb el
contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant els
següents aspectes que es valoraran especialment:
a) Establiment de mecanismes de col·laboració amb organismes públics i privats, en
especial, institucions universitàries i de recerca i entitats culturals o naturalistes.
El licitador haurà d’aportar la justificació de la proposta dels mecanismes de
col·laboració que es descriuen a continuació i que es valoraran quantitativa i
qualitativament, en funció del nombre, diversitat i adequació als objectius d’aquest
contracte...........................................................................................fins a 14 punts:
Amb la següent subpuntuació:
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb institucions
universitàries o amb entitats públiques dedicades a la recerca o a la gestió d’espais
naturals, hàbitats o espècies de flora i fauna.....................................fins a 5 punts.
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb entitats
naturalistes o culturals privades o no governamentals........................fins a 5 punts.
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb institucions,
organismes i entitats d’abast internacional.........................................fins a 4 punts.
b) Establiment de mecanismes de col·laboració amb entitats presents al Parc i el seu
entorn (ajuntaments, concessionaris, centres educatius, entitats culturals), incloent
una oferta específica adreçada als centres educatius i entitats culturals dels municipis
del Parc i del seu entorn .......................................................................... fins a 12 punts.
Amb la següent subpuntuació:




Identificació de les entitats que participen al Pla de Seguiment i Recerca del Parc
natural del Montseny i proposta de fórmules de col·laboració .............. fins a 4 punts.
Proposta de col·laboració amb els Ajuntaments del Parc i Reserva de la biosfera
del Montseny .......................................................................................... fins a 4 punts.
Oferta específica de col·laboració amb els centres educatius i altres entitats
culturals i naturalistes del Parc i el seu entorn ..................................... fins a 4 punts.
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c) Establiment de mecanismes de col·laboració i comunicació amb la direcció del Parc
del Montseny, en especial pel que fa al desenvolupament del Pla de
conservació..............................................................................................fins a 14 punts.
Amb la següent subpuntuació:


Proposta de mecanismes i procediments de comunicació i coordinació amb la
direcció del Parc natural del Montseny, tant pel que fa als aspectes de gestió
ordinària de l’equipament com pel que fa al disseny de la seva
oferta................................................................................................... fins a 5 punts.



Proposta d’integració de l’equipament dins dels programes que s’impulsen des del
Parc: pla de conservació, pla de desenvolupament i recerca, estratègia d’educació
ambiental, carta europea de turisme sostenible, control de qualitat (certificació Q)
dels equipaments i serveis ................................................. .................. fins a 5 punts.



Proposta d’integració de l’equipament en els programes nacionals o internacionals
de recerca i conservació en els quals està implicat el Parc natural i Reserva de la
biosfera del Montseny: Grup de treball de conservació d’Europarc/Espanya, BRIM
(programa de seguiment de les reserves de la biosfera), LTER (programa de
seguiment ecològic a llarg termini.......................................................... fins a 4 punts.

d) Proposta de línies generals estratègiques per a un Pla de divulgació i comunicació
..................................................................................................................fins a 9 punts:
Amb la següent subpuntuació:


Proposta de definició de l’estratègia de comunicació per a la divulgació de
l’equipament: objectius, contingut dels missatges i anàlisi del públic
destinatari..............................................................................................fins a 3 punts.



Proposta de mitjans a utilitzar per a la comunicació i divulgació i definició de la seva
funcionalitat.................................................. ............ ............................. fins a 3 punts.



Proposta d’actuacions per a la comunicació directa amb possibles usuaris
(publicitat) i per a l’accés als mitjans de comunicació.......... ... ............. fins a 3 punts.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
Criteris avaluables de forma automàtica (51%)
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)
-

Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 5.000 euros ... ..... ......fins a 26 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes econòmiques que igualin l’import
mínim d’inversió i la màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes
en funció de les altes i de manera proporcional.
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-

Criteri 2: Auditoria externa de viabilitat de la concessió, realitzada per una entitat o
professional degudament acreditat........................................................... .....fins a 17 punts
S’assignaran 17 punts a cada una de les propostes que presenti una auditoria externa de
viabilitat de la concessió amb el següent contingut mínim i 0 punts quan no es presenti
aquesta auditoria o es presenti sense tenir en compte tots els paràmetres:
1. Proposta d’activitats i serveis, que contingui els aspectes següents:
 Activitats formatives adreçades a institucions acadèmiques o naturalistes,
organitzades pel concessionari.
 Activitats divulgatives adreçades a entitats o al públic en general, organitzades
pel concessionari.
 Pla de captació d’activitats formatives o divulgatives organitzades per tercers.
2. Diversificació i adequació a la demanda de la proposta d’activitats, serveis i preus
ofertats.
3. Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments d’aquestes
característiques.
4. Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la despesa i
d’estabilització del balanç econòmic.
5. Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua i energia.

-

Criteri 3: Millora del preu bàsic (màxim) dia/hora establert a l’annex IV........fins a 8 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin el preu bàsic (màxim) i la
màxima puntuació a les propostes que ofereixin el preu més baix, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional, d’acord amb la distribució
següent:
-

Preu bàsic a Fontmartina (24 €/nit x persona) ............................ fins a 3 punts.
Preu bàsic a El Puig (14 €/nit x persona) ................................... fins a 3 punts.
Preu bàsic d’una activitat (4 € x persona) ................................... fins a 2 punts.

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del
TRLCSP
1.11) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona.
1.12) Termini per l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
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1.13) Variants
Els licitadors no podran presentar en la seva oferta variants.
1.14) Proposicions anormals o desproporcionades
No es procedent
1.15) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 del TRLCSP.
1.16) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà de dos-cents cinquanta euros (250,00€) corresponent al 5% del pressupost
de licitació durant els 10 anys de contracte (5% de la inversió mínima total).
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
96.1 TRLCSP.
1.17) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i
72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
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La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació
per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas
d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present
Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – a excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han
experimentat cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
1.18) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)

DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

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

part del concessionari

DRETS DEL CONCESSIONARI
1. El concessionari podrà utilitzar aquests equipaments per a la realització de les activitats
coincidents amb el contingut del present plec d’explotació
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2. Tramitarà directament la sol·licitud i reserva de places de les entitats o persones als
quals interessi l'assistència a les activitats proposades, la qual cosa comunicarà a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al seu
coneixement.
3. El concessionari podrà promoure i dur a terme totes aquelles activitats complementàries,
de caràcter pedagògic, cultural o de lleure, compatibles i adients amb els objectius de
l’equipament que siguin autoritzades per escrit per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
En el supòsit de que aquestes activitats siguin remunerades, el concessionari podrà
cobrar directament la retribució per la realització de les mateixes, havent de ser
autoritzades les tarifes corresponents per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
4. El concessionari podrà percebre directament dels usuaris els preus privats derivats del
cost de les seves activitats o dels serveis oferts a les activitats o estades promogudes
per tercers, sempre d’acord amb el criteri expressat a la clàusula 1.3.3.
5. El concessionari podrà dotar les dependències amb els mobles, materials i elements
necessaris pel seu correcte funcionament prèvia acceptació i autorització de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals. L'esmentat mobiliari, propietat del concessionari, haurà
d'ésser retirat en finalitzar la concessió llevat que es pacti altra cosa de mutu acord.
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
1. Organitzar i prestar els serveis objecte de la concessió amb estricta subjecció a les
característiques establertes en el Plec i dins dels terminis assenyalats en el mateix durant
tot el període de la concessió. Serà la seva responsabilitat complir i fer complir la
normativa aplicable.
2. Destinar els equipaments de promoció de la recerca de Fontmartina i del Puig, les seves
instal·lacions i annexos a les finalitats específiques previstes en el present Plec, així com
aquelles activitats culturals, de caràcter educatiu i d’atenció al públic visitant que siguin
autoritzades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
3. Explotar directament l’equipament i serveis objecte de la concessió i no cedir-la, gravarla, ni traspassar-la a tercers sense autorització de la Diputació de Barcelona. Així mateix,
s’obliga a no sotmetre a cap tipus de gravamen ni càrrega l’equipament objecte de
concessió.
4. El concessionari es compromet a invertir l’import fixat en l’oferta formulada per qui en
resulti adjudicatari, d’acord amb la clàusula 1.3.2) i 2.3) dels presents plecs, segons el
programa següent:
-

Un 50% de l’import total de la inversió ofertada durant tot el període, equivalent als cinc
primers anys de la durada del contracte.
I la resta de la inversió, equivalent als cinc anys últims de la durada del contracte.

5. Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que s'acorda en el present Plec, sense
altres interrupcions que la que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. A la
finalització del contracte, el concessionari restarà obligat a prestar el servei fins que un
altre concessionari es faci càrrec de la gestió.
6. Indemnitzar a tercers els danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a persones o
coses com a conseqüència del funcionament del servei, per actes propis o dels seus
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empleats. A l’empara de l’article 207 del TRLCSP, el concessionari serà l’única persona
jurídica responsable.
7. Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a
l’exercici de les activitats concessionades, així com aquelles de caràcter laboral en
relació als seus empleats, incloses les de previsió, seguretat social, vacances, etc. En
aquest sentit, el concessionari haurà de tramitar i obtenir les oportunes llicències i
autoritzacions necessàries per a dur a terme els serveis objecte de concessió.
8. Executar els programes educatius, de divulgació i de lleure, que hauran de ser aprovats per
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, que es reservarà la facultat d’avaluar la seva execució
d’acord amb les condicions establertes.
9. Tenir, sempre que els equipaments estiguin en funcionament, una persona responsable
al seu càrrec. Aquesta persona estarà localitzable durant les hores en que el
concessionari no presti cap servei als equipaments.
10. Quan hi hagi pernoctacions, haurà d’identificar una persona responsable durant la nit,
per a atendre qualsevol incidència a l’equipament ocupat.
11. Garantir, en tot moment, que les persones que treballin en l’equipament, a compte seu,
tinguin un tracte correcte i respectuós envers el públic.
12. Tot el personal del concessionari que hagi de treballar en les activitats objecte de
concessió haurà de ser personal qualificat i, si és el cas, estar en possessió de la
titulació establerta a la clàusula 1.9) dels presents plecs.
13. El personal lligat al concessionari directament o indirecta estarà assegurat i amb
cobertura d’accident.
14. Fer la recollida de la brossa que es generi a l’equipament i al seu recinte i dipositar-la en
els contenidors instal·lats a tal efecte per a facilitar la seva posterior retirada, respectant
la selecció del sistema de recollida selectiva i assumint el cost de la recollida.
15. No emmagatzemar productes ni mercaderies fora dels espais habilitats a tal efecte.
Igualment, tindrà cura que els animals domèstics no penetrin a l’interior de l'equipament.
16. Prendre al seu càrrec els treballs i el pagament de les despeses que generi l'adquisició
de combustible i energia de l'equipament, el telèfon, el subministrament i el consum de
llum, aigua i altres subministraments, així com els impostos que es derivin d’aquests
usos i de la seva activitat.
17. Prendre al seu càrrec les tasques de manteniment ordinari de les edificacions, les
instal·lacions i, en general, tot l’àmbit objecte de concessió i, de manera especial, vetllar
per tal que es duguin a terme les revisions de manteniment periòdiques i les inspeccions
obligatòries d’acord amb la periodicitat que determina la normativa vigent i d’acord amb
les determinacions del Pla de manteniment, o document similar que li serà lliurat per la
direcció del Parc.
18. Redacció del protocol d’autocontrol i gestió de l’Aigua i realització dels controls i tràmits
requerits d’acreditació periòdica de potabilitat de l’aigua. Vetllar perquè el nivell de clor
sigui l’adequat per a la potabilitat de l’aigua, d'acord amb la normativa vigent.
19. Redacció i seguiment del protocol de control de la legionel·losis. Vetllar pel manteniment
de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.
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20. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari, i aquest
únicament tindrà dret a indemnització en els casos que preveu el TRLCSP, per
concurrència de causes de força major, si bé en l’expedient s’haurà d’acreditar que,
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir
i evitar, si això fos possible, els danys produïts.
21. No introduir elements d’infraestructura, equipaments, rètols, senyals, tancaments, ni
modificar o retirar els existents, sense l’autorització expressa de la Diputació de
Barcelona.
22. Facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals la realització d’obres de millora i
condicionament de l’edifici i recintes sempre que així es requereixi amb la suficient
antelació.
23. No podrà reclamar, en cap cas, a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals indemnitzacions
per danys i perjudicis ocasionats per obres de millora i manteniment general que puguin
ocasionar la suspensió temporal de les activitats i que siguin a càrrec de la Diputació de
Barcelona.
24. El concessionari es compromet a informar immediatament a l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de qualsevol suspensió o anomalia en el correcte desenvolupament de les
activitats.
25. Ser present a les inspeccions de l’equipament i a les revisions dels inventaris de béns i
instal·lacions, que es faran de forma conjunta amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
tot d’acord amb l’establert a l'apartat B) de la clàusula 3.5) del present Plec.
26. Queda obligat a mantenir en perfecte estat de neteja totes les dependències de l'edifici,
especialment la cuina i els serveis sanitaris. Immediatament després de finalitzar cada
estada es realitzarà la neteja "a fons" de tota la instal·lació. A més el concessionari es
compromet a realitzar anualment (període estival) una desinfecció/desinsectació de
l'equipament.
27. Participar en el procés de participació i funcionament del Sistema de Q de qualitat
turística del parc natural del Montseny o altres que es puguin promoure. Així, assumirà
com a propis tots els procediments i protocols que s’estableixin.
28. A l’equipament es disposarà dels fulls i bústies de suggeriments, així com dels oportuns
llibres de reclamacions per utilització dels visitants. El concessionari es compromet a
donar compte a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals dins el termini màxim de tres dies de
les reclamacions que s’hi formulin, així com de qualsevol altre incident, anomalia o
desperfecte que tingui lloc.
29. Queda obligat a assistir i participar a les reunions que es convoquin per l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, individualment o amb altres concessionaris d'equipaments del Parc
del Montseny, per a la coordinació i millora de programes pedagògics i discussió de
metodologies.
30. Qualsevol escrit, imprès, rètol, fulletó, carpeta i altre material públic d’explotació d’aquest
equipament ha d'ésser informat prèviament per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i ha
de figurar sempre i en lloc destacat l’anagrama de la Diputació de Barcelona, segons
disseny, tipografia i models normalitzats, fent constar que l’equipament és gestionat en
règim de concessió administrativa. L’edició d’aquests materials anirà a càrrec del
concessionari.
172

Àrea de Presidència
Secretaria General

31. Elaborarà i sotmetrà a l’aprovació de la Diputació de Barcelona un Reglament Intern d’ús
dels equipaments, que reculli les normes bàsiques pel que fa a l’ordre, gaudi dels
programes i respecte pel medi natural i el patrimoni i d’acord amb el present Plec i els
seus annexos, que haurà de ser aprovat i/o informat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona i podrà revisar-se quan alguna de les parts ho cregui
escaient.
32. Elaborar un pla d’autoprotecció de l’equipament, tant per als empleats com per als usuaris,
aquest pla haurà de ser posat en coneixement de la direcció del parc, i aprovat per
l’organisme competent, si s’escau.
33. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular, s’obliga a:
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
 Per part de la Diputació de Barcelona:
La Diputació tindrà els següents drets i obligacions:
DRETS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. Supervisarà i aprovarà el programa científic i les activitats educatives, divulgatives,
culturals i de lleure, així com la campanya de comunicació que el concessionari dugui a
terme durant el període d'explotació.
A tal efecte, tindrà accés a totes les dependències i requerirà del concessionari les
informacions i/o documentació que estimi oportunes. Així mateix, podrà convocar les
reunions que cregui convenients amb el concessionari.
2. Es reserva el dret de col·laborar en l’execució de qualsevol obra, modificació, restitució o
adequació que proposi el concessionari i hagi estat aprovada per escrit per la Diputació
de Barcelona.
3. Supervisarà i aprovarà, si s’escau, les activitats de caràcter complementari que es
puguin realitzar, vetllant per la qualitat de les mateixes. D’altra banda l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona podrà organitzar programes d’activitats
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propis comptant amb la utilització d’aquest equipament, prèvia comunicació al
concessionari amb una antelació d’un mes.
4. Podrà editar el material relacionat amb les activitats i serveis dels equipaments de
Fontmartina i del Puig, que cregui convenient dins l'oferta del seu programa pedagògic i
de lleure general.
5. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de control i inspecció del funcionament i l’estat
de manteniment dels equipaments, el seu entorn i les instal·lacions en general. A tal efecte,
tindrà accés a totes les dependències, prèvia comunicació de la visita, establirà un
mecanisme d’inspecció completa anual i requerirà del concessionari les informacions que
estimi oportunes. Així mateix podrà convocar les reunions que cregui convenients amb el
concessionari.
6. La Diputació de Barcelona pot extingir la concessió abans del venciment del termini
estipulat, de manera unilateral, atès l’interès públic.
OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. Es compromet a prendre al seu càrrec el pagament de les despeses dels treballs i obres
majors de manteniment de caràcter estructural que siguin considerades així per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
2. Posarà a disposició del concessionari, en el moment de la formalització del contracte
administratiu, els espais objecte de concessió, que es delimiten en l’annex I.
3. Posarà a disposició del concessionari, un cop formalitzat el contracte administratiu, el
Manual d’ús i el Pla de manteniment o la documentació equivalent de les instal·lacions
objecte de concessió on es concreten les tasques ordinàries de manteniment i el règim
d’inspecció i revisió periòdiques de les instal·lacions que ho requereixin.
4. La Diputació de Barcelona assumirà les despeses de depuració i tractament de les
aigües residuals.
5. La Diputació de Barcelona assumirà les despeses de manteniment de les instal·lacions
de subministrament i tractament d’aigua potable
2.2) Modificació del contracte
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 i 282 del dit text
legal, i per atendre a causes imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient.
2.3) Règim de pagament de la inversió
Les inversions a càrrec del concessionari, amb la quantitat ofertada, es poden concretar en
petites obres de millora, que no estiguin incloses en els conceptes de manteniment i
conservació, i en inversions d’adquisició i instal·lació de mobiliari i utillatge, que
s’incorporarà com a material inventariat dels equipaments.
Tal com s’estableix a la clàusula 2.1) de les “obligacions del concessionari”, aquestes
inversions, siguin obres o adquisició de material, es justificaran en dos períodes, i sempre
mitjançant la presentació de les factures corresponents (o document equivalent) a les
actuacions i període acreditat, que s’hauran d’acompanyar de l’informe tècnic corresponent
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per part del tècnic responsable del seguiment del contracte, així com de l’acta de recepció
de les obres o del material.
En tot cas, aquestes inversions estaran sotmeses al procediment d’aprovació que preveu
aquest plec i caldrà executar-les atenent bàsicament a quatre línies d’inversió detallades a
continuació:
-

Elaboració de projectes i execució de les obres per la legalització i/o millora de l’activitat
objecte de la concessió.

-

Execució de obres i modificacions per millorar les condicions d’eficiència energètica i per
a la incorporació d’energies renovables.

-

Manteniment i millora de maquinària i instal·lacions: es refereix a les grans reparacions,
a la reposició o a l'ampliació del conjunt d'aparells i instal·lacions tècniques que formen
part de la dotació de l'equipament i figuren en l'inventari o bé s'hi afegeixen i resten
incorporades al patrimoni de l'equipament, com: cuina, electrodomèstics, eines mobiliari i
maquinària de cuina, sistema de calefacció, maquinària per al manteniment d'interiors i
exteriors, equipament informàtic, equips i instal·lacions audiovisuals i d'altres que siguin
necessaris o aportin millores per al funcionament de l'equipament i restin incorporats a
l'inventari.

-

Adquisició de material, mobiliari i paraments: es refereix a la reposició, ampliació i millora
del mobiliari de l'equipament i de tot aquell material i parament que no tingui la
consideració de fungible i que restarà en propietat de la Diputació de Barcelona una
vegada finalitzat el contracte.

2.4) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 286 del
TRLCSP, les següents:
-

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

-

La falta de diligència deguda en el manteniment i conservació de les instal·lacions. En
aquest supòsit es requerirà d’un informe dels serveis tècnics del parc.

-

La cessió de l'explotació dels serveis per tercera persona sense autorització de la
Diputació.

-

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

-

Les previstes en l’article 260 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals a Catalunya.

2.5) Incompliments
Derivades de les verificacions i controls de qualitat que es realitzin, es determinen una sèrie
d’incompliments graduats en tres nivells: lleus, greus i molt greus.
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1.- Són incompliments lleus:
a) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments de
la finca per import inferior a 150€.
b) Negligir l’obligació de facilitar les inspeccions periòdiques de l’equipament i de les
instal·lacions que ho requereixin.
c) Negligir l’obligació de realitzar les revisions i/o tasques de manteniment de
l’equipament i de les seves instal·lacions previstes en el Pla de manteniment o
document equivalent.
d) L’aportació de qualsevol tipus d’objecte susceptible d’alterar l’estètica o el bon
funcionament de l’indret.
e) No tenir els animals de companyia convenientment lligats.
f) Qualsevol altre incompliment de les obligacions establertes en el present plec de
condicions que no estigui tipificat com a greu o molt greu.
2.- Són incompliments greus:
a) El maltractament de paraula o obra amb els usuaris o el personal tècnic del parc així
com l’incompliment de les bones relacions de veïnatge.
b) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments de
la finca per import comprés entre 150 i 300€.
c) Desenvolupar l’activitat d’una manera incompleta i/o defectuosa sense atendre els
requeriments que faci l’Oficina de Parcs Naturals.
d) L’incompliment de les instruccions dictades per la Diputació de Barcelona amb vista al
bon funcionament del servei.
e) No realitzar i/o no comunicar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les actuacions que
es derivin de les revisions i/o inspeccions periòdiques de l’equipament i de les seves
instal·lacions.
f) Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels assenyalats específicament en aquest
plec sense autorització de la Diputació de Barcelona.
g) La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a un
correcte desenvolupament de les tasques i serveis especificats en els presents plecs.
h) La modificació de les tarifes sense autorització de la Diputació de Barcelona.
i) La no disposició dels Fulls de Reclamacions a disposició dels clients.
j) El tercer incompliment lleu en un període d’un any serà considerat com a
incompliment greu.
3.- Són incompliments molt greus:
a) Qualsevol agressió física, acte imprudent o negligent que pugui suposar una afecció
greu a un tercer o a sí mateix.
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b) Les negligències que posin en perill la seguretat pròpia, dels clients o d’altres
treballadors.
c) La negligència en l’incompliment de les actuacions derivades d’una revisió i/o
inspecció periòdica de l’equipament i de les instal·lacions, que pugui comportar un
risc per a la seguretat dels usuaris, un incompliment greu de la normativa ambiental o
un deteriorament greu de l’equipament o el seu entorn.
d) La construcció de qualsevol edificació o realització de qualsevol obra no autoritzada
per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
e) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments de
la finca per import superior a 300€.
f) Qualsevol acte o omissió per part del concessionari que dificulti i/o impossibiliti a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals fiscalitzar o inspeccionar la concessió.
g) Fer obres voluntàries de millora amb l’oposició o sense l’autorització expressa de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
h) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal i de seguretat social que se’n
derivin per l’execució de les prestacions.
i) No disposar de les pòlisses d’assegurances exigides en els presents plecs.
j) No invertir l’import mínim anual ofert pel concessionari, o haver realitzat aquesta
inversió sense l’acord previ de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
k) El tercer incompliment greu en un període d’un any serà considerat com a
incompliment molt greu.
2.6) Penalitats
1. Els incompliments lleus seran penalitzats amb:
- Una multa de fins a 150€ i, en cas de reincidència, de fins a 200€.
No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb una simple mesura
d’advertiment, si s’han reparat els fets constitutius de la infracció, o si en el decurs d’un
any no s’han obert expedients penalitzadors.
2. Els incompliments greus seran penalitzats amb:
- Una multa de fins a 300€ i, en cas de reincidència, de fins a 600€.
No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb la revocació de la
concessió.
3. Els incompliments molt greus seran penalitzats amb:
- Una multa de fins a 1.500€ o, alternativament la revocació de la concessió.
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La imposició de penalitats serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de
la situació alterada per ell mateix al seu estat originari així com amb la indemnització
dels danys i perjudicis causats.
Quan es causin danys en béns de titularitat de la Diputació de Barcelona, la direcció tècnica
del parc determinarà l’import de la reparació, que serà comunicat a l’infractor o a qui hagi de
respondre per ell per al seu pagament en el termini que s’estableixi.
Quan les actuacions penalitzables siguin comeses per vàries persones conjuntament,
respondran a totes elles de forma solidària.
Per a la imposició de les penalitzacions abans esmentades es seguirà un procediment amb
audiència prèvia de l’interessat.
2.7) Intervenció del servei
Si de l’incompliment del contracte per part del concessionari es derivi una pertorbació del
servei o es produís lesions als interessos dels usuaris i de la Diputació de Barcelona no
decidís la resolució del contracte, es podrà acordar la intervenció del servei per part de la
Diputació de Barcelona, fins que les desapareguin les causes d’incompliment del contracte.
En tot cas, el concessionari haurà d’abonar a la Diputació de Barcelona els danys i
perjudicis efectivament li hagin estat irrogats.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini especial de recepció serà de quinze dies a compta des de la realització de
l’objecte de la present concessió, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
corresponent document acreditatiu.
2.9) Reversió de les instal·lacions a la Diputació de Barcelona
Una vegada extingit el concessionari deixarà les dependències objecte de concessió lliures i
lliurarà les claus dins el termini màxim de 10 mesos i respondrà dels danys i perjudicis, si
n’hi haguessin, que li siguin imputables.
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals es reserva la potestat de verificar que les obres,
instal·lacions, béns i medis auxiliars aportats per la Diputació, estiguin en iguals condicions
que en el moment del seu lliurament a l’inici de la concessió.
Per aquest motiu, es fixa un període prudencial de 3 mesos, anteriors a la reversió estipulada
per a què l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona adopti les
disposicions escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present
concessió es verifiqui en les condicions convingudes.
2.10) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 30 dies a comptar des de la data de recepció de la prestació
contractada.
2.11) Cessió
El concessionari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa per escrit de la Diputació de Barcelona,
i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
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2.12) Subcontractació
El concessionari tant sols podrà subcontractar vàlidament la realització de prestacions
accessòries del contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 289 del
TRLCSP .
2.13) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el concessionari haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2.14) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec d’Explotació i de Condicions
Tècniques, Administratives i Econòmiques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives
Generals de la Contractació de la Diputació de Barcelona, aprovat per decret de Presidència
número 159/14, de 23 de gener de 2014, i publicat al BOP en data 4 de febrer de 2014, pel
reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desplegament, així com per la resta
de normativa legal aplicable.
2.15) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del concessionari, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del concessionari per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del concessionari
El concessionari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i
en matèria mediambiental.
2.17) Assegurances
El concessionari s’obliga a disposar de les pòlisses següents:
I.- Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers derivats de l’estat i
ocupació dels immobles, del funcionament de les instal·lacions i serveis i del
desenvolupament de les activitats per un import mínim de 300.000 euros.
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II.- Una pòlissa d’assegurança per a accidents per a aquelles activitats que el concessionari
organitzi directament.
La maquinària de l'equipament o els equips d’ús per desenvolupar l’activitat que estiguin
subjectes a revisions periòdiques o que hagin de disposar d’assegurança siguin de propietat
del concessionari o del seu personal hauran de disposar dels corresponents certificats o
pòlisses actualitzades
El concessionari, per la seva banda, haurà de contractar una pòlissa d'assegurança pel
mobiliari, equips i continent de la seva propietat dins l'equipament, contra robatori,
vandalisme i incendi.
2.18) Lloc de realització del objecte del contracte
El lloc fitxat per a la prestació del la concessió administrativa de l’estació biològica del
Montseny objecte del contracte són:
- Alberg de Fontmartina situat al parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de
Barcelona
- Alberg del Puig situat al parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de
Barcelona
2.19) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP,
al Director/a del Parc Natural del Montseny.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.20) Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador
durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del
contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona,
“Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament
per a la gestió del present expedient de contractació i pel al temps estrictament necessari
per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides
amb el seu consentiment si ho autoritza una llei.
Els afectats poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol
altre dret que els correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud, al Registre General de
la Diputació de Barcelona mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines que
es poden consultat a http://www.diba.cat/web/registre”
A.- Deure de Secret.
El concessionari i els seus treballadors implicats en els Tractaments de Dades de Caràcter
Personal queden expressament i específicament obligats a complir amb el deure de secret,
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en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD, sobre tota aquella informació referida a
Dades de Caràcter Personal o antecedents que poguessin conèixer com a conseqüència del
compliment del contracte, obligacions que subsistiran de manera indefinida fins i tot després
de finalitzar i extingir-se la relació establerta al contracte.
B.- Compliment de l’article 12 de la LOPD.
El concessionari, en qualitat d’Encarregat del Tractament de les Dades de Caràcter
Personal contingudes en un Fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, queda obligat i
es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del
RDLOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions d’aquesta per a l’estricte i
exclusiva prestació contractual, d’acord amb les prescripcions tècniques del contracte.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la establerta,
o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o les instruccions de la
Diputació de Barcelona, el concessionari, serà considerat responsable del tractament i
respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions
que es puguin produir al respecte.
C.- Titularitat del Fitxer.
Les dades que seran tractades en el decurs del present contracte seran les identificatives de
nom i cognoms, data de naixement, DNI, telèfon, adreça postal i adreça electrònica.
D.- Obligacions específiques del concessionari, com a Encarregat del Tractament.
El concessionari, queda obligat i es compromet en relació a les Dades de Caràcter Personal
obtingudes com a conseqüència de la prestació contractual:
 A utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de les prestacions contractuals
encarregades en execució del Contracte i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat
distinta o incompatible.
 A no difondre-les ni permetre’n l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la
seva conservació, a terceres persones, sense autorització de la Diputació de Barcelona
(responsable del fitxer).
 A no conservar cap còpia dels suports que continguin les Dades de Caràcter Personal
objecte de tractament.
 A adoptar i aplicar les Mesures de Seguretat de Nivell Bàsic, segons s’indica en el punt
H, d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al Títol VIII
Reglament de desenvolupament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixin la seguretat de les Dades de Caràcter Personal que
provenen del fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, Responsable del fitxer, i
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, el
concessionari, haurà de posar en coneixement de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals immediatament desprès de ser detectada, qualsevol sospita o constatació
d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment de les
mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament.
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 A comunicar a la Diputació de Barcelona que les Dades de Caràcter Personal que
utilitzarà per a l’execució del Contracte, hagin estat recollides complint amb la LOPD y el
RDLOPD.
 A notificar qualsevol exercici de drets ARCO al Responsable del Fitxer de manera
immediata, i en qualsevol cas abans de 24h.
E.- Destrucció / Devolució de les Dades de Caràcter Personal.
El concessionari, acomplerta la prestació contractual, haurà de destruir les Dades de
Caràcter Personal i els suports o documents en el que consti alguna Dada Personal objecte
de tractament, una vegada hagi retornat a la Diputació de Barcelona aquestes dades. El
retorn de les dades a aquesta Corporació es durà a terme en el format i suports que s’hagin
especificat o, en el cas de no haver-se definit prèviament, en els utilitzats per el
concessionari, per al seu emmagatzematge.
En el cas que una Norma Legal prevegi llur conservació: caldrà indicar-ne quina, el
concessionari, haurà de procedir a la devolució de les Dades de Caràcter Personal i els
suports o documents en els que consti alguna Dada Personal objecte de tractament a la
Diputació de Barcelona, Responsable del Fitxer o a l’Encarregat del Tractament que designi
l’Òrgan de Contractació, el qual garantirà la conservació en compliment de la Norma Legal
de referència.
Un cop finalitzada la relació contractual el concessionari, podrà conservar, adientment
bloquejades, les Dades de Caràcter Personal que hagin estat objecte de tractament,
únicament durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la
seva relació amb la Diputació de Barcelona, Responsable del Fitxer.
F.- Subcontractació de la realització del Tractament.
La subcontractació amb un tercer de la realització del Tractament de les Dades de Caràcter
personal es podrà realitzar sempre que es compleixin el següents requisits:
 El Tractament de Dades de Caràcter Personal per part del Subcontractista quedarà
sotmès a les instruccions de la Diputació de Barcelona.
 El concessionari, comunicarà anticipadament i per escrit a la Diputació de Barcelona la
intenció de subcontractar, així com els següents aspectes: percentatge de tasques
subcontractades respecte de l’objecte principal del contracte, identitat del Subcontractista
i acreditació de la seva aptitud per a la seva execució.
 El Contracte entre el concessionari, Encarregat del Tractament, i el Subcontractista es
formalitzarà complint amb les condicions establertes pel RDLOPD, i en tot cas, de
manera prèvia, es posarà en coneixement del Responsable del Fitxer qui es proposa
contractar i es facilitarà l’accés a la còpia del contracte.
G.- Transferència Internacional de Dades.
Si el concessionari o el Centre de Procés de Dades estan fora d’Espanya, o és previst que
es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori espanyol caldrà que prèviament al
tractament es compleixi amb els següents requisits:
 Informar al Responsable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals que impulsa la
contractació del tipus de tractament a realitzar i de quin és el país destinatari de la
transferència, per tal de poder valorar si cal sol·licitar autorització del director de
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l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a la realització de la
transferència internacional de dades.
 En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de dades
caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora del territori
espanyol.
H.- Exercici dels drets ARCO.
En el cas que el concessionari, rebi una petició d’exercici dels drets ARCO (accés,
rectificació, cancel·lació i oposició) per part d’un afectat aquesta serà comunicada a la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el termini màxim de
24 hores.
I.- Els productes software.
Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades personals hauran
d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat bàsic que permetin aconseguir
d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la LOPD pel que fa a les
mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.
J.- Causes específiques de resolució del contracte.
Es consideren causes específiques de resolució del contracte per incompliment de les
obligacions contractuals respecte de la protecció de dades, les següents:





No guardar sigil respecte a les dades o antecedents de caràcter confidencial.
Incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
Obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de la Diputació de Barcelona.
Incomplir les condicions especials d’execució definides en aquest plec.

K.- Mesures de seguretat a aplicar:
S’aplicaran les següents mesures adequades al nivell de seguretat Bàsic exigible al
tractament que es realitzarà:
FITXERS AUTOMATITZATS
NIVELL BÀSIC
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Identificació i autentificació
Còpies de seguretat i recuperació

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

Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custòdia de suports
Donat que el tractament es realitzarà en els locals de l’Encarregat del tractament les
mesures de seguretat indicades s’inclouran en el document de seguretat d’aquest.
3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat
en la prestació del servei.
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El concessionari haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament
i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà al concessionari i aquell
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El concessionari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
concessionari a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el
concessionari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a
elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la
informació facilitada per la Diputació.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Així mateix, el concessionari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb
motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la Diputació i l’adequació
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de
coordinació:
 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació de Barcelona i el
concessionari.
 La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació de Barcelona i el
concessionari.
 La presència al centre de treball dels recursos preventius de la Diputació de Barcelona i
el concessionari.
3.3) Determinacions particulars de les activitats objecte de concessió
L’alberg de Fontmartina i l’alberg del Puig són equipaments educatius del Parc del
Montseny, que tenen com a missió: promoure i facilitar la recerca i les activitats de caràcter
científic i divulgatiu, en especial les referides a l’àmbit del Montseny, mitjançant una
programació pròpia i l’oferta dels serveis dels equipaments a tercers, siguin entitats o
investigadors a títol personal; així com dotar el Parc del Montseny d’equipaments que
puguin donar suport al desenvolupament del Pla de conservació del Parc; i,
secundàriament, oferir serveis d’allotjament a les entitats excursionistes.
En relació amb aquesta missió fonamental, les empreses licitadores hauran de presentar un
avantprojecte de gestió de l’equipament d’acord amb l’apartat 1.10) dels presents plecs. El
contingut mínim d’aquest avantprojecte serà el següent:
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-

Establiment de mecanismes de col·laboració amb organismes públics i privats, en
especial, institucions universitàries i de recerca i entitats culturals o naturalistes.

-

Establiment de mecanismes de col·laboració amb entitats presents al Parc i el seu entorn
(ajuntaments, concessionaris, centres educatius, entitats culturals), incloent una oferta
específica adreçada als centres educatius i entitats culturals dels municipis del Parc i del
seu entorn.

-

Pla de divulgació i comunicació.

-

Establiment de mecanismes de col·laboració i comunicació amb la direcció del Parc del
Montseny, en especial pel que fa al desenvolupament del Pla de conservació .

Posteriorment, dins el termini màxim de tres mesos naturals des de la formalització del
contracte, l’empresa contractista haurà de concretar un projecte de gestió i explotació de
l’equipament amb una proposta de programa detallat que haurà de lliurar-se a l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, concretant allò previst al
avantprojecte i que contindrà, com a mínim, els continguts següents, d’acord amb el guió
que es desenvolupa a continuació:
1.

Objectius de l’equipament

1.1.
1.2.
2.

Acció educativa, divulgativa i de lleure.
Integració en el territori
Descripció del servei

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Programes educatius, divulgatius i de suport a la recerca.
Objectius específics.
Programació: proposta d’activitats
Recursos didàctics
Avaluació dels resultats

2.2.
2.3.
2.4.

Acollida i organització de l’estada.
Estratègies i accions per a la integració en el territori.
Promoció i difusió de l’equipament.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

Programació d’activitats d’altres entitats de recerca i divulgació
Estratègies i mitjans de promoció externa
Estratègies i mitjans de col·laboració amb altres equipaments, entitats i institucions.

2.6.
2.7.
2.8.

Integració de les activitats en els programes de gestió del Parc
Serveis de lleure i esport actiu (excursionisme).
Altres serveis associats a la gestió de l’equipament.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Condicions funcionals
Organització i distribució de l’espai i de les instal·lacions.
Horari i calendari dels equipaments.
Plans i programes de neteja i manteniment.
Plans d’autoprotecció i seguretat.
Mecanismes de comunicació i coordinació amb el Parc.
Control de qualitat.
Reglament o normes de funcionament.
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Organització i gestió dels recursos humans
Relació de llocs de treball i atribució de funcions.
Organització del personal: dedicació horària.
Serveis mínims
Estudi de viabilitat econòmica
Pressupost dels costos de gestió.
Previsió d’ocupació i d’ingressos.
Balanç i mecanismes d’equilibri pressupostari

El projecte de gestió i explotació de l’equipament amb el programa detallat elaborat pel
concessionari s’haurà de sotmetre a la consideració de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, la qual pot introduir els ajustos que cregui necessaris. Un cop
determinat definitivament el projecte amb el programa, el contractista es farà càrrec de la
prestació del servei públic comunicant puntualment a la Diputació de Barcelona la marxa
d'aquest servei, així com la de qualsevol novetat, imprevist, canvi, etc.
En cas de pròrrogues, l’empresa contractista haurà de presentar un nou projecte i programa
de gestió i explotació pels dos anys de pròrroga següents. Aquesta nova proposta haurà de
ser validada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
A)

En relació al servei pedagògic i de lleure als grups juvenils

El concessionari durant els dies d’estada, haurà de vetllar pel desenvolupament del
programa especificat en la documentació lliurada, d’acord amb la normativa vigent.
B)

En relació a la documentació a portar pels usuaris

Els grups i/o usuaris hauran d'anar proveïts dels documents acreditatius de les
assegurances mèdiques que cobreixen la seva estada en la instal·lació (assegurança,
targeta de desplaçament de la Seguretat Social, mútues particulars, etc…)
3.4) Determinacions particulars de les instal·lacions afectes al servei públic.
A) En relació al control de les activitats a dur a terme a les instal·lacions
concessionades, a efectes estadístics
El concessionari queda obligat a presentar:
- Mensualment: resum d'ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
- Determinació mensual de consums de proveïment elèctric i d’aigua, i combustible.
- Anualment: una memòria on es detallin les dades de totes les activitats i serveis prestats,
així com un balanç econòmic.
- A totes els grups, en acabar l’estada, se’ls lliurarà un qüestionari d'avaluació que les
entitats podran retornar directament a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
B) En relació a la durada i capacitat de les instal·lacions
Les estades podran tenir una durada variable i podran assistir-hi institucions científiques o
acadèmiques, entitats educatives o culturals per a infants o altres grups organitzats.
La capacitat màxima dels equipaments, incloent-hi el personal responsable, serà de 26
places, 14 a l’alberg de Fontmartina i 12 a l’alberg del Puig.
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C) En relació a la sol·licitud i reserva de places
La sol·licitud i reserva de places per grups, es farà directament al concessionari, que ho
comunicarà per a coneixement de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació, tant el
nombre de persones com el període d’ocupació de l’equipament, seguint els criteris que el
Parc del Montseny estableix en els seus protocols.
D) En relació al suport tècnic i pedagògic al concessionari
La Diputació de Barcelona nomenarà una persona adscrita a l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, qui actuarà com a interlocutor entre les dues entitats, per donar suport tècnic al
concessionari, que tindrà entre d’altres funcions:
 La vigilància i control de la correcta execució dels programes pedagògics, amb facultats
per a la introducció de les variacions que consideri pertinents.
 Quant als serveis oferts pels equipaments, la comprovació de la qualitat dels serveis, de
l'estat de les instal·lacions i del compliment de les funcions per part del personal del
concessionari.
 La coordinació de la participació de l’equipament en la gestió del Parc del Montseny o
altres que es puguin promoure.
 La revisió periòdica de l’estat general de les instal·lacions i del seu correcte manteniment
i conservació.
 La vigilància i control de les obres menors a càrrec del concessionari.
3.5) Especifitats del règim econòmic de la concessió.
A)

Compte d'explotació i memòria d’activitats

El concessionari s’obliga a lliurar a la Diputació de Barcelona un resum anual de les
despeses realitzades al seu càrrec a l’equipament i generades per les obres, reparacions i/o
substitucions aprovades. A més, haurà de presentar una memòria d’activitats i estadística
anual, entre l’1 i el 31 de gener de cada any.
Així mateix, haurà de facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les dades estadístiques
dels serveis realitzats, segons models lliurats a tal efecte per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
B) Inventari
Posteriorment a l'adjudicació, la Diputació de Barcelona i el concessionari, aixecaran Acta
del mobiliari i d'altres béns i instal·lacions, paraments i estris de cuina i menjador a utilitzar.
La Diputació actualitzarà aquests inventaris conjuntament amb el concessionari mitjançant
les revisions que consideri oportunes, preferentment semestrals, i aixecarà la corresponent
acta que haurà de ser signada per ambdues parts.
Serà a càrrec del concessionari la substitució del material inventariat malmès, deteriorat o
desaparegut, qualsevol que sigui la causa, havent de ser prèviament autoritzat per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals.
C)

Relació de documentació a presentar anualment

Mensualment:
- Resum d’ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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- Determinació mensual (o bimensual) de consums de proveïment elèctric, d’aigua i de
gas.
Fins l’1 de setembre de cada any:
- Proposta de preus.
- Proposta d’activitats per a l’any següent amb la corresponent projecció econòmica.
Fins el 31 de gener:
- Inventari actualitzat dels bens mobles existents.
- Balanç econòmic (pèrdues i guanys) comparatiu amb
pressupostària i financera.
- Pressupost d’ingressos i despeses previst per a l’any següent.
- Memòria on es detallin totes les activitats i serveis prestats.
D)

l’estudi

d’estabilitat

Horari i Calendari

Els albergs de Fontmartina i del Puig, que formen l’estació biològica del Montseny, estaran
oberts per a la realització de les activitats previstes en aquest plec, durant un període anual
d’un mínim de deu mesos i programaran activitats obertes al públic, amb caràcter divulgatiu,
durant un mínim de 200 hores a l’any.
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ANNEX I AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE “L’ESTACIÓ BIOLÒGICA DEL MONTSENY”, INTEGRADA PELS
EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA: “ALBERG DE FONTMARTINA I
ALBERG DEL PUIG” DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ALBERG DE FONTMARTINA
Plànol amb la delimitació de la zona objecte de concessió.
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ALBERG DEL PUIG

Plànol amb la delimitació de la zona objecte de concessió.
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ANNEX II AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE
“L’ESTACIÓ BIOLÒGICA DEL MONTSENY”, INTEGRADA PELS EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA: “ALBERG DE
FONTMARTINA I ALBERG DEL PUIG” DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ESTUDI ECONÒMIC
Fontmartina i El Puig
Despeses de funcionament
expressat en euros
Manteniment Fontmartina
Manteniment El Puig
Personal
Organització de cursos
Benefici empresarial
Total
Ingressos expressat en
euros
Usuaris dies Fontmartina
Preu mitjà
Ingressos Fontmartina
Usuaris dies El Puig
Preu mitjà
Ingressos El Puig
Ingressos divulgació
Depuració aigües residuals
Cloració i control de l'aigua
Ingressos
Resultat

Projecció d'ocupació i balanç econòmic dels albergs del Puig i Fontmartina
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2025

2026

Pròrroga
2027
2028

14.200,00
4.200,00
54.500,00
14.000,00
5.093,15
91.993,15

14.484,00
4.284,00
55.590,00
14.280,00
5.296,36
93.934,36

14.773,68
4.369,68
56.701,80
14.565,60
5.507,73
95.918,49

15.069,15
4.457,07
57.835,84
14.856,91
5.727,58
97.946,56

15.370,54
4.546,22
58.992,55
15.154,05
5.956,27
100.019,62

15.677,95
4.637,14
60.172,40
15.457,13
6.194,14
102.138,76

15.991,51
4.729,88
61.375,85
15.766,27
6.441,56
104.305,08

16.311,34
4.824,48
62.603,37
16.081,60
6.698,93
106.519,71

16.637,56
4.920,97
63.855,44
16.403,23
6.966,63
108.783,83

16.970,31
5.019,39
65.132,54
16.731,30
7.245,09
111.098,64

17.309,72
5.119,78
66.435,20
17.065,92
7.389,99
113.320,61

17.655,92
5.222,17
67.763,90
17.407,24
7.537,79
115.587,02

2.400,00
24,00
57.600,00
1.800,00
14,00
25.200,00
1.200,00
510,80
375,00
84.885,80

2.448,00
24,48
59.927,04
1.836,00
14,28
26.218,08
1.224,00
521,02
382,50
88.272,64

2.496,96
24,97
62.348,09
1.872,72
14,57
27.277,29
1.248,48
531,44
390,15
91.795,45

2.546,90
25,47
64.866,96
1.910,17
14,86
28.379,29
1.273,45
542,07
397,95
95.459,72

2.597,84
25,98
67.487,58
1.948,38
15,15
29.525,82
1.298,92
552,91
405,91
99.271,13

2.649,79
26,50
70.214,08
1.987,35
15,46
30.718,66
1.324,90
563,96
414,03
103.235,63

2.702,79
27,03
73.050,73
2.027,09
15,77
31.959,69
1.351,39
575,24
422,31
107.359,37

2.756,85
27,57
76.001,98
2.067,63
16,08
33.250,86
1.378,42
586,75
430,76
111.648,77

2.811,98
28,12
79.072,46
2.108,99
16,40
34.594,20
1.405,99
598,48
439,37
116.110,50

2.868,22
28,68
82.266,98
2.151,17
16,73
35.991,81
1.434,11
610,45
448,16
120.751,51

2.925,59
29,26
83.912,32
2.194,19
17,07
36.711,64
1.462,79
622,66
457,12
123.166,54

2.984,10
29,84
85.590,57
2.238,07
17,41
37.445,87
1.492,05
635,12
466,27
125.629,87

-7.107,35

-5.661,72

-4.123,04

-2.486,84

-748,49

1.096,87

3.054,29

5.129,06

7.326,67

9.652,88

9.845,94

10.042,85
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ANNEX III AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE “L’ESTACIÓ BIOLÒGICA DEL MONTSENY”, INTEGRADA PELS
EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA: “ALBERG DE FONTMARTINA I
ALBERG DEL PUIG” DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per al COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL
A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1
"El Sr./La Sra......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i
lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones
treballadores amb discapacitat.

 SÍ
-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, de
conformitat amb l’article 36 de la Lcat 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes i resta de normativa vigent.

 SÍ
-

 NO

 NO

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ
 NO
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-

Que, en cas que concorri exempció d’IVA, es troba exempt i són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.

 SÍ
-

 NO

Que, en cas que concorri causa de no subjecció o d’exempció d’IAE, es troba no
subjecte o exempt i són vigents les circumstàncies que en donaren lloc a dita
circumstància.

 SÍ, estic no subjecte / estic exempt

i són vigents les circumstàncies que en

donaren lloc.

 NO, estic subjecte i no exempt a l’IAE
-

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

 SÍ

 NO

(Lloc, data, signatura i segell).”
ANNEX IV AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE “L’ESTACIÓ BIOLÒGICA DEL MONTSENY”, INTEGRADA PELS
EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA: “ALBERG DE FONTMARTINA I
ALBERG DEL PUIG” DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
PREUS BÀSICS A APLICAR ALS SERVEIS QUE S’OFEREIXEN A L’ESTACIÓ
BIOLÒGICA DEL MONTSENY: EQUIPAMENTS DE L’ALBERG DE FONTMARTINA I DE
L’ALBERG DEL PUIG
Definició de preu bàsic:
El preu bàsic és el preu màxim, amb una revisió anual màxima del 2%, tal com preveu
l’estudi econòmic recollit a l’annex II d’aquest Plec, que el contractista podrà aplicar als
usuaris per a determinats serveis considerats precisament com a bàsics, amb
independència d’altres serveis, en els quals el contractista podrà fer altres propostes de
preus privats que, en tot cas, hauran de ser aprovats per la Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
Als efectes de determinar aquests preus, es consideren “serveis bàsics”: la pernoctació als
albergs i les activitats divulgatives sense pernoctació..
El preu bàsic opera, doncs, com a topall en aquests serveis, tot i que, tal com preveu aquest
Plec, el contractista pot oferir preus més baixos:
1.- Preu bàsic de pernoctació:
-

Una nit a l’Alberg de Fontmartina:
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-

Una nit a l’Alberg del Puig:

14,00 € per persona

2.- Preu bàsic d’una activitat de divulgació:
-

Una activitat de divulgació a qualsevol dels dos albergs: 4 € per persona”

PRECS I PREGUNTES
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Nosaltres voldríem
conèixer l’opinió del Govern de la Diputació amb referència a l’aplaçament dels Jocs
Mediterranis 2017 a Tarragona, aplaçament cap el 2018; i com afectarà això a la
subvenció ja concedida per la pròpia Diputació. Tenim coneixement que, ara fa dos
dies, va haver una reunió de la Presidència de la casa amb l’Alcalde, així com amb
representants del comitè organitzador i el President del COE i ens agradaria que ens
poguessin fer cinc cèntims del contingut d’aquesta reunió, si és possible.
I d’altra banda, una felicitació, en la mesura que els hi pertoqui, tant al diputat
d’Esports com al de Turisme, pel reconeixement com a Millor Destinació Europea de
Turisme Esportiu. Encara que el model global no sigui compartit, creiem que és una
bona notícia.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies senyor Duran. Recollim, entenc,
els diputats corresponents i la casa, aquesta felicitació.
Dir que ens vam reunir, de fet, ens van demanar el mateix Alcalde de Tarragona i el
President del COE la reunió d’urgència per explicar-nos personalment, com a institució
col·laboradora, la decisió que havia pres l’organització dels Jocs per posposar-los.
Nosaltres, saben que estem com a organitzadors perquè hi ha una seu dels Jocs del
Mediterrani, que és Castelldefels, que és una de les seus que tindrem i, per tant, està
dins del nostre territori i, per tant, dins del nostre àmbit territorial. En aquesta línia, com
que nosaltres aquesta inversió que fèiem a Castelldefels, el que fèiem és una inversió,
perquè la instal·lació a Castelldefels es posés al dia després dels jocs de 1992 i
s’actualitzés, nosaltres això ho farem igualment. De fet, ja hi ha una part executada i,
per tant, la nostra aportació no varia. La diferència és que es posposa fins a l’any
2018. Evidentment, la nostra...., aquí podem fer diverses valoracions. Jo crec que hi ha
una valoració més política, en el sentit de que hi ha hagut una... Jo no vull avaluar les
causes però, si ha sigut perquè el Govern de l’Estat estava en funcions i no hi ha hagut
la presa de decisions, o la necessària o realment que el fet d’estar en funcions els
impedia prendre la decisió i fer les modificacions pressupostàries corresponents; no ho
sé, ho desconec. Però, en qualsevol cas, el que és veritat és que el Govern de l’Estat
estes en funcions ha influït en què no hi hagués la decisió d’aportar el suport econòmic
corresponent a aquests Jocs del Mediterrani; per tant, aquest és un factor que ha fet
que es prengués aquesta decisió per part de les autoritats esportives o olímpiques que
són les que acaben decidint aquestes coses. A partir d’aquí, a nosaltres no ens afecta
amb relació a haver d’aportar més diners, en cap cas. Només nosaltres el que fem és
col·laborar, com dèiem, a través del suport en inversió, a aquesta instal·lació que està
en el territori i l’àrea de Barcelona. A partir d’aquí ens van venir a donar les
explicacions, cosa que vaig agrair. No sempre es té la deferència de donar les
explicacions i la veritat és que hem d’agrair tant a l’Alcalde de Tarragona com al
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President del COE i ells es van també, mostrar molt compromesos en què l’any 2018
es pugui desenvolupar amb total normalitat aquest esdeveniment. Per tant, més enllà
d’això, nosaltres, entenc que no hem de posar més diners ni...sinó nosaltres assumir
els compromisos que havíem assumit fins ara.
Seguidament intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Degut a la
felicitació del senyor Duran, m’han agafat “gelos” i també els hi he de comunicar que
demà el Congrés de Periodistes de Catalunya lliura a la Diputació, al Gabinet de
Comunicació de la Diputació, també un premi, en aquest cas per una campanya
interna que es va fer que es deia: “Guanyem salut”. Aquest és un premi dels que
atorga el Congrés de Periodistes i, per tant, estan tots convidats demà al Palau
Macaya, em sembla que és a les 18 hores de la tarda. Si volen assistir-hi estarem
encantats.
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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