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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 24 de novembre de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), 
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, 
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i 
Pla CiU), vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel 
Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i 
Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer(ERC-
AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí 
Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i 
Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i 
senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i el 
diputat senyor Manuel Reyes López (PP) 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de novembre 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 l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes. 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment núm. 49/2013-D, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

2 

Barcelona, de 12 de setembre de 2012, sobre la “rectificació d’ofici d’una errada 
material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de 24 de febrer de 2011, d’autorització al senyor XXX per a la instal·lació de rètols 
a la carretera BV-2127, al terme municipal de Vilobí del Penedès”, substituint els 
termes “el marge dret” pel “marge esquerre”. 

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

interlocutòria de 18 d’octubre de 2016, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, pel que acorda tenir per desistit el senyor XXX i ALLIANZ 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, en el procediment abreujat 
núm.146/2016-F, respecte a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys personals i materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 2 de novembre de 2014, al PK 7+000 de la carretera BV-5031, 
quan va caure a terra a causa de la presència de restes de vegetació a la calçada, 
procedents de la sega dels marges de la via. 

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

Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 29 de Barcelona, en el procediment núm. 
739/14, que estima en part la demanda interposada per la Diputació de Barcelona 
contra l’lnstitut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, Activa Mutua i el senyor XXX sobre determinació de 
contingència, declarant que els processos de baixa iniciats pel treballador en 
dates 25 de maig de 2009, 30 de novembre de 2011 i 11 de juny de 2010, deriven 
d’accident de treball i no d’ assetjament laboral. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència, núm.10259/2016, de data 25 

d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
227/2016, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra l’acte de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada amb motiu 
dels danys materials soferts en l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’abril de 2015, 
a l’altura del PK 8 de la carretera BV-5001, a causa de la topada contra un porc 
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 10250/2016 de data 25 

d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
64/2016-a2, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució 
d’11 de gener de 2016, per la qual es desestimà el recurs d’alçada presentat per 
l’actor contra la proposta de resolució de l’òrgan qualificador, publicada el 21 de 
setembre de 2015, per a la provisió del lloc de treball d’economista, adscrit a la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals (convocatòria M-49/15), en no haver 
resultat designat. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 10258/2016, de data 25 

d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
308/2016-B, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX, 
contra la resolució de 22 de juny de 2016 que va desestimar la reclamació de 
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responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i lesions físiques 
derivades d’un accident de circulació, ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la 
carretera BV-5126, a causa de l’existència de sorra a la calçada que, 
suposadament, es va desprendre del talús adjacent a la via. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les convocatòries 
201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament 2016. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions 
d’educació per al desenvolupament 2016”. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, referent a l’acord de voluntats entre les cooperacions 
catalanes per a la resposta a la crisi de refugi. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració “Una política regional forta i 
renovada per a totes les regions post-2020”. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

a formalitzar entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, per col·laborar en projectes de foment de la llengua 
catalana. 

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

concessió dels ajuts corresponents a la fase segona del Programa complementari 
d'escolarització en primera infància, per al curs 2015-2016, del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

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

Programa complementari de finançament de les llars d’infants municipals, per al 
curs 2015-2016. 
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16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2015, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins el 30/6/2016. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

17. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 45.672,72 € (quaranta-cinc mil 
sis-cents setanta-dos euros amb setanta-dos cèntims), a I'Ajuntament d’Arenys de 
Mar, a l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
18. BADALONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 599.518,12 € (cinc-cents noranta-nou mil 
cinc-cents divuit euros amb dotze cèntims), a I'Ajuntament de Badalona, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
19. LLIÇA D'AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 55.824,53 € (cinquanta-cinc mil vuit-cents 
vint-i-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims), a I'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
20. MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 17.445,17 € (disset mil quatre-cents 
quaranta-cinc euros amb disset cèntims), a I'Ajuntament de Matadepera, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
21. LA ROCA DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 56.522,34 € (cinquanta-sis mil 
cinc-cents vint-i-dos euros amb trenta-quatre cèntims), a I'Ajuntament de La Roca 
del Vallès, a l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar 
les inversions del pressupost 2016. 

 
22. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 205.559,37 € (dos-cents cinc mil cinc-cents 
cinquanta-nou euros amb trenta-set cèntims), a I'Ajuntament de Sabadell, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
23. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 372.163,55 (tres-cents setanta-dos mil cent 
seixanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims), a I'Ajuntament de Sabadell, a 
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l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
24. SANT QUIRZE DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 17.586,05 € (disset mil cinc-
cents vuitanta-sis euros amb cinc cèntims), a I'Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, a l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
25. SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 21.012,03 € (vint-i-un mil 
dotze euros amb tres cèntims), a I'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
26. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 270.981,58 € (dos-cents setanta mil nou-
cents vuitanta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims), a I'Ajuntament de Terrassa, 
a l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
27. VILANOVA DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 23.260,22 € (vint-i-tres mil dos-
cents seixanta euros amb vint-i-dos cèntims), a I'Ajuntament de Vilanova del 
Vallès, a l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
Caixa de Crèdit 

 
28. CORBERA DE LLOBREGAT.- 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 "lnversions diverses exercici 2016", 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
29. MARTORELL.- 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 "Reurbanització carrer Montserrat", al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
30. PRATS DE LLUCANES.- 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 "lnversions 2016", al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
31. LA ROCA DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 100.000 € (cent mil euros), 
per a finançar l'actuació local "lntervencions en instal·lacions esportives", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats. 
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32. LA ROCA DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 75.000 € (setanta-cinc mil 
euros), per a finançar l'actuació local "Doble accés al casc antic des de Pla de les 
Hortes", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
33. SANT JULIA DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 14.040,88 € (catorze mil 
quaranta euros amb vuitanta-vuit cèntims), per a finançar l'actuació local 
"Adquisició maquinària de serveis (MERLO)", al 0% d'interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 
34. SANT JULIA DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 160.959,12 € (cent 
seixanta mil nou-cents cinquanta-nou euros amb dotze cèntims), per a finançar 
l'actuació local "Inversions 2016", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
35. VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 35.809,46 € (trenta-cinc mil vuit-cents nou 
euros amb quaranta-sis cèntims), per a finançar l'actuació local "Enllumenat", al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
36. VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 106.713,15 € (cent sis mil set-cents tretze 
euros amb quinze cèntims), per a finançar l'actuació local "Aïllament murs i 
cobertes en edificis municipals", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
37. VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 32.477,39 € (trenta-dos mil quatre-cents 
setanta-set euros amb trenta-nou cèntims), per a finançar l'actuació local "Millora 
del camí Mimó", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
38. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d'un Crèdit de Caixa d'import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), 
per a finançar l'actuació local "Adquisició fabrica de cotó. Segon pagament", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
39. VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d'un Crèdit de Caixa d'import 167.396,42 € (cent seixanta-set mil tres-cents 
noranta-sis euros amb quaranta-dos cèntims), per a finançar l'actuació local 
"lnversions en informàtica", al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
40. VILASSAR DE MAR.- 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 "Actuacions obres menors 
pressupost inversions 2016", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari de béns i 
drets de la Corporació i autoritzar la seva cessió gratuïta al Consell Comarcal del 
Berguedà i a l’Ajuntament de Castellgalí. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.  

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació i el tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals 
d’ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.  

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de les rutes 
verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la Via Augusta 
al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Susanna, en relació amb la gestió de la Biblioteca d’aquest municipi. 

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

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Quintí de Mediona, en relació amb la gestió de la Biblioteca d’aquest 
municipi. 

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

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Manlleu, en relació amb la gestió de la Biblioteca d’aquest municipi. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
48. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de tres 

naus per explotació avícola, a favor de l’Ajuntament d’Argençola, en resolució de 
l’expedient núm. 2014/7528. 

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

d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Montgat, referent 
a les obres del “Projecte d’eixamplament de vorera del pont del PK 1,125 de la 
carretera BV-5008 a Montgat. TM Montgat”, a executar per la Diputació. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració institucional, en matèria d’Observatori d’Habitatge, a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials 
d’Habitatge de Catalunya. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, als 
ajuntaments de la província de Barcelona, per a la instal·lació de calderes i xarxes 
de calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya, per import de 
850.000 € (vuit-cents cinquanta mil euros).   

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

transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció per a l’execució 
del projecte LIFE+2013, “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora 
per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals.  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació mitjançant concert, per a gestionar l’Àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i 
dur-hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, 
informació, educació ambiental i lleure, adreçades al públic visitant del Parc. 
Procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, per import de 214.837,14 € 
(dos-cents catorze mil vuit-cents trenta-set euros amb catorze cèntims).  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la segona 

ampliació de les actuacions del programa anual del Pla Municipal de Prevenció 
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d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la 
Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, per import de 
5.598,27 € (cinc mil cinc-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Servei de Suport de Programes Socials 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

pròrroga del conveni, per a l’any 2017, subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Creu Roja Espanyola per promocionar l’autonomia personal, l’atenció a la 
dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, l’adolescència i 
les seves famílies, per un import de 107.000 € (cent set mil euros). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10 de novembre de 2016.-  
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2016, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
Intervé la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP) i diu: Sobre 
l’acta no, presidenta; però sí sobre el posicionament del Grup Socialista en la votació 
dels punts. Abstenció en tots, llevat dels que són una dació de compte, i a excepció 
dels punts 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52 i 55, que els votarem a favor.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes.- 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 
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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 l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes. 
 
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. 
 
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 l’Organisme 
Autònom Patronat d'Apostes en el sentit que es detalla a continuació: 
 

1- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, 
com a representant de la Diputació de Barcelona, en l’Organisme Autònom 
Patronat d'Apostes, efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 
133/15). 
 
2.- Nomenar l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges per substituir el Sr. Ciurana en 
l’Organisme Autònom en la representació que ostentava fins ara. 
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3.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme 
Autònom Patronat d'Apostes, amb la modificació proposada, resta de la següent 
manera: 
 

Primer.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la 
JUNTA DE GOVERN de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, dels 
quals almenys un ha de ser diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, 
són els següents: 

 
1. Il·lm. Sr. Josep Salom Ges 
2. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
4. Il·lm. Sr. Santiago Valls i Molina 
5. Il·lm. Sr. Josep Monrás Galindo 
6. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 

 
Segon.- D’acord amb els Estatuts de l’Organisme, art. 8 i 10, a l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon la Presidència de l’Organisme i, com a tal, s’integra i presideix la 
Junta de Govern, sens perjudici que pugui delegar-la en un altre Diputat/da. 

 
Així mateix, d’acord amb el propi art. 8, la persona que ocupi la Gerència 
s’integra i forma part de la Junta de Govern de l’Organisme. 

 

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 l’Organisme Autònom Patronat 
d'Apostes i a les persones interessades, per al seu coneixement i efectes legals 
oportuns.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran, 
(CUP-Poble Actiu), qui diu: Bé, reiterar la necessitat d’ordenació de la presència de la 
Diputació als diferents organismes, una vegada més.  

 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment núm. 49/2013-D, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, de 12 de setembre de 2012, sobre la “rectificació d’ofici d’una 
errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 24 de febrer de 2011, d’autorització al senyor XXX per a la 
instal·lació de rètols a la carretera BV-2127, al terme municipal de Vilobí del 
Penedès”, substituint els termes “el marge dret” pel “marge esquerre”.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment núm. 49/2013-D. que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 12 de setembre de 2012, sobre “rectificació d’ofici d’errada material 
detectada en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 24 de 
febrer de 2011 d’autorització al senyor XXX per a la instal·lació de rètols a la carretera 
BV-2127, al terme municipal de Vilobí del Penedès (Expedient 2010/9940)”. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
desprèn de forma clara un error de transcripció al redactar la resolució.  
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment núm. 49/2013-D. que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX contra l’acord de la Junt de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de 12 de setembre de 2012, sobre “rectificació d’ofici d’errada 
material detectada en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
24 de febrer de 2011 d’autorització al senyor XXX per a la instal·lació de rètols a la 
carretera BV-2127, al terme municipal de Vilobí del Penedès (Expedient 2010/9940)”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
interlocutòria de 18 d’octubre de 2016, emesa pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, pel que acorda tenir per desistit el senyor 
XXX i ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, en el 
procediment abreujat núm.146/2016-F, respecte a la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats 
de l’accident de trànsit ocorregut el dia 2 de novembre de 2014, al PK 7+000 de la 
carretera BV-5031, quan va caure a terra a causa de la presència de restes de 
vegetació a la calçada, procedents de la sega dels marges de la via.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 13 d’octubre de 2016, va acordar donar-se 
per assabentada del Decret de la Presidència, de 14 de setembre de 2016, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 146/2016-F, interposat per XXX i ALLIANZ 
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COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA., contra la desestimació 
(presumpta) i, en el seu cas, contra la declaració de responsabilitat de l’empresa 
LLORENÇ PIBERNAT,SL, i la fixació de la quantia de la indemnització, respecte a la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 2 de novembre de 2014, al PK 7+000 
de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a causa de la presència de restes de 
vegetació a la calçada procedents de la sega dels marges de la via. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona el 18 d’octubre de 2016, ha 
emès una interlocutòria, per la qual declara finalitzat el procediment com a 
conseqüència de l’escrit presentat per la part actora en el que declara que ha 
aconseguit les seves pretensions. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria de 18 d’octubre de 
2016, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que acorda 
tenir per desistit al senyor XXX i ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA, en el procediment abreujat núm. 146/2016-F, contra la 
desestimació (presumpta) i, en el seu cas, contra la declaració de responsabilitat de 
l’empresa LLORENÇ PIBERNAT,SL, i la fixació de la quantia de la indemnització, 
respecte de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
personals i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 2 de novembre 
de 2014, al PK 7+000 de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a causa de la 
presència de restes de vegetació a la calçada procedents de la sega dels marges de la 
via. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona.” 

 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 29 de Barcelona, en el procediment 
núm. 739/14, que estima en part la demanda interposada per la Diputació de 
Barcelona contra l’lnstitut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Activa Mutua i el senyor XXX sobre determinació de 
contingència, declarant que els processos de baixa iniciats pel treballador en 
dates 25 de maig de 2009, 30 de novembre de 2011 i 11 de juny de 2010, deriven 
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d’accident de treball i no d’assetjament laboral.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Social núm. 29 de Barcelona, ha dictat Sentència en el procediment núm. 
739/14 que estima en part la demanda interposada per la Diputació de Barcelona 
contra l’lnstitut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Activa Mutua i el senyor XXX sobre determinació de contingència, declarant 
que els processos de baixa iniciats pel treballador en dates 25 de maig de 2009, 30 de 
novembre de 2011 i 11 de juny de 2010, deriven d’accident de treball, sense que 
siguin per assetjament laboral. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
desprèn que el diagnòstic de trastorn adaptatiu inespecífic lleu pel que van ser esteses 
les baixes laborals del senyor XXX va ser conseqüència d’una certa predisposició de 
base a aquests tipus d’afectacions psíquiques per part del senyor XXX i que la seva 
malaltia s’hauria agreujat com a conseqüència de la situació laboral viscuda, però en 
cap cas constitutiva d’assetjament laboral dels superiors jeràrquics del pacient o 
d’altres funcionaris de la Diputació de Barcelona. Aquesta declaració judicial, és en el 
substancial coincident amb la posició processal mantinguda per la Diputació de 
Barcelona en aquest cas, en considerar que, més enllà de la concreta patologia 
acreditada pel pacient, aspecte aquest que havien d’avaluar i resoldre els serveis 
mèdics de la Seguretat Social i de la Mútua professional, no existia un dèficit 
organitzatiu en el funcionament de la Diputació de Barcelona o conductes 
d’assetjament laboral en l’origen de la malaltia del senyor XXX.  
 
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 dictada pel Jutjat Social 
núm. 29 de Barcelona, en el procediment núm. 739/14 que estima en part la demanda 
interposada per la Diputació de Barcelona contra l’lnstitut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua i el senyor XXX 
sobre determinació de contingència, declarant que els processos de baixa iniciats pel 
treballador en dates 25 de maig de 2009, 30 de novembre de 2011 i 11 de juny de 
2010, deriven d’accident de treball, sense que siguin per assetjament laboral. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat. Social núm. 29 de Barcelona.” 

 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm.10259/2016, de data 25 
d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
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Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
227/2016, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra l’acte de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada amb 
motiu dels danys materials soferts en l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’abril 
de 2015, a l’altura del PK 8 de la carretera BV-5001, a causa de la topada contra 
un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 227/2016-M, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra l’acte de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada amb motiu dels 
danys materials soferts en l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’abril de 2015, a l’altura 
del PK 8 de la carretera BV-5001, a causa de la topada contra un porc senglar que va 
irrompre sobtadament a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni 
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per 
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una 
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a 
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes; 
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei 
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de 
manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per 
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o 
entitats responsables. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
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Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 227/2016, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2, interposat pel senyor XXX contra l’acte de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada amb motiu dels danys materials soferts en 
l’accident de trànsit ocorregut el 23 d’abril de 2015, a l’altura del PK 8 de la carretera 
BV-5001, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a 
la calçada. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 

 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 10250/2016 de data 25 
d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
64/2016-a2, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució 
d’11 de gener de 2016, per la qual es desestimà el recurs d’alçada presentat per 
l’actor contra la proposta de resolució de l’òrgan qualificador, publicada el 21 de 
setembre de 2015, per a la provisió del lloc de treball d’economista, adscrit a la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals (convocatòria M-49/15), en no haver 
resultat designat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 64/2016-a2, 
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procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució d’11 de gener de 
2016 pel qual es desestima el recurs d’alçada presentat per l’actor contra la proposta 
de resolució de l‘òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 2015, per a la 
provisió del lloc de treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals (Convocatòria M-49/15), en no haver resultat designat. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.64/2016-a2, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució d’11 de gener de 2016, pel 
qual es desestima el recurs d’alçada presentat per l’actor contra la proposta de 
resolució de l‘òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 2015 per a la provisió 
del lloc de treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
(Convocatòria M-49/15), en no haver resultat designat. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
16 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 10258/2016, de data 25 
d’octubre de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
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Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
308/2016-B, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX, 
contra la resolució de 22 de juny de 2016 que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i lesions físiques 
derivades d’un accident de circulació, ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la 
carretera BV-5126, a causa de l’existència de sorra a la calçada que, 
suposadament, es va desprendre del talús adjacent a la via.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 308/2016-B, 
procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i XXX contra la resolució de 22 de 
juny de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials i lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut 
el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BV-5126 a causa de l’existència de sorra a la 
calçada que, suposadament, es va despendre el talús adjacent a la via. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 308/2016-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX i XXX contra la resolució de 22 de juny de 2016 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials i lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut el 18 
d’octubre de 2015 a la carretera BV-5126 a causa de l’existència de sorra a la calçada 
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que, suposadament, es va despendre el talús adjacent a la via. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament 2016.- 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 en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar 
compliment als objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que 
tenen per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: 
projectes de cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans 
en l’àmbit internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
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 havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va 
aprovar les convocatòries que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament, 2016.  
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En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373) amb un import de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL EUROS 
(850.000 €); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions de drets 
humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 201620165120008383) amb 
un import de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €); i la tercera, destinada a 
subvencions per a donar suport a accions d’educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 201620165120008393) amb un import de DOS-CENTS MIL EUROS 
(200.000 €). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província amb número de referència BDNS 312061 per la convocatòria de 
projectes de cooperació al desenvolupament, amb número de referència BDNS 
312082 per la convocatòria d’accions de drets humans en l’àmbit internacional i amb 
número de referència BDNS 312102 per la convocatòria d’accions d’educació per al 
desenvolupament. 
 
Vist que segons l’establert a la Base específica 12 de les reguladores de cadascuna 
de les convocatòries, en data 2 de novembre de 2016 es van reunir els membres de 
l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb l’establert a l’article 12.5 de 
l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de consensuar una proposta de 
concessió de les subvencions corresponents a les convocatòries 
201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 per donar 
suport a projectes de cooperació al desenvolupament, drets humans en l’àmbit 
internacional i accions d’educació per al desenvolupament. L’esmentada proposta, en 
la qual s'ha determinat la puntuació de cadascun dels projectes presentats d'acord 
amb la motivació que consta a l'expedient i en funció dels criteris establerts a la Base 9 
de les bases específiques reguladores que s’incorporen a la convocatòries per a la 
seva concessió, es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que s’acompanya i que 
s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
 
Vist que concretament, la proposta acordada per l’òrgan contempla la valoració de 86 
sol·licituds, de les quals 32 es proposen per a selecció (17 de la convocatòria 
201620165120008373, 5 de la convocatòria 201620165120008383 i 10 de la 
convocatòria 201620165120008393) i 54 per a desestimació (30 de la convocatòria 
201620165120008373, 1 de la convocatòria 201620165120008383 i 23 de la 
convocatòria 201620165120008393). També es deixa constància que 1 sol·licitud s’ha 
presentat fora del termini previst a les bases específiques en relació a la convocatòria 
201620165120008393, 4 sol·licituds no s’ajusten al punt 2 de les bases específiques 
“objecte i finalitat de les subvencions” (1 en relació a la convocatòria 
201620165120008383 i 3 amb relació la convocatòria 201620165120008393) i 21 
entitats no han complimentat el requeriment de l’art. 71 L/30/92 ( 16 de la convocatòria 
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201620165120008373, 3 de la convocatòria 201620165120008383 i 2 de la 
convocatòria 201620165120008393). 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 

 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei 
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en 
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 

 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la relació d’accions seleccionades i desestimades, en resolució de 
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393 emmarcades en la convocatòria general per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016); i ATORGAR les subvencions corresponents a les accions 
seleccionades, segons la proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat que 
s’acompanya, de data 2 de novembre de 2016, la qual ve integrada pels annexos: I 
(Quadre proposta de resolució recapitulador de les propostes seleccionades i 
denegades i dels imports de les subvencions atorgades), II (Informe valoratiu de les 
sol•licituds presentades i fitxes de valoració de cada sol•licitud) i III (Pressupostos per 
executors). 
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 “1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 
a) Convocatòria codi 201620165120008373 per donar suport a projectes de 

cooperació al desenvolupament any 2016 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

87,50 Metges del Món Fortalecimiento de los gobiernos 
locales promoviendo el desarrollo 
integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas 
inclusivas en 7 Municipios del 
Departamento de La Paz, Bolivia 

75.000,00 60.000,00 60.000,00 

86,50 Associació 
Catalana 
d'Enginyeria 
Sense Fronteres 

Promoción de la Gestión Comunitaria 
para una agua segura en el sector 
Rural de orellana (Ecuador) 

145.052,88 60.000,00 60.000,00 

81,50 Unión Cultural 
Latinoamericana - 
UCLT 

Fortalecimiento del Cooperativismo y 
el Área de Desarrollo Económico 
Local (ADEL) en la Municipalidad 
Provincial de Satipo, Perú 

76.170,00 59.970,00 59.970,00 

80,25 Arquitectura Sin 
Fronteras - 
España 

Desarrollo de metodologias 
participativas para la apropiación y 
empoderamiento ciudadano basado 
en la mejora de la red de mercados 
municipales del municipio de 
Inhambane 

129.466,17 51.147,98 51.147,98 

79,25 Moviment per la 
Pau MPDL 

Fortalecimiento de las capacidades 
locales para el pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres víctimas de 
violencia sexual por el conflicto 
armado en Tumaco (Narño) 

76.016,00 60.000,00 60.000,00 

78,50 SUDS - 
Associació 
Internacional de 
Solidaritat i 
Cooperació 

Foment de la participació política de 
les dones en els Consells de Govern 
Locals en 2 districtes de Gaza i 
Cisjordània 

79.246,00 58.094,00 58.094,00 

76,50 Fundación Acción 
Contra el Hambre 

Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión del riesgo de los gobiernos 
municipales de San Ignacio de 
Moxos, y Santa Ana del Yacuma, 
para mejorar el manejo del recurso 
agua y disminuir la vulnerabilidad 
ante desastres. 

75.000,00 60.000,00 60.000,00 

76,25 Fundación Agua 
de Coco 

La Educación como motor de 
desarrollo: Refuerzo del sistema 
educativo y promoción del derecho a 
la educación básica de menores en 
situación de extrema pobreza en 
Battambang (Camboya) 

46.954,86 37.561,99 37.561,99 

76,25 Mans Unides Programa de promoción y defensa de 
los derechos de la infancia en 
situación de vulnerabilidad en Gabón 

74.864,90 59.239,90 59.239,90 

75,25 Fundación 
Comparte 

Liderazgo juvenil y participación 
democrática para la promoción y 
defensa de los DDHH y los Derechos 
de las mujeres en Santa Bárbara, 
Honduras 

79.550,00 50.050,00 50.050,00 
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PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

75,00 Azimut 360 SCCL Millora dels processos participatius i 
optimització de les estructures 
d'autogestió de 7 micro-xarxes solars 
a la Costa d'Ivori (Zanzan, Regió 
Nord-Est) 

75.016,31 59.999,45 59.999,45 

75,00 Xarxa de Consum 
Solidari 

Fortalecimiento del modelo de 
desarrollo ecológico local a través de 
la puesta en valor del patrimonio 
agrobiodiverso y productivo del 
cantón Cotacachi (Provincia de 
Imbabura, Ecuador) 

84.800,20 59.768,00 59.768,00 

75,00 Associació Oafrica Defensa y fortalecimiento de los 
derechos humanos de los niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad 
en Ghana 

94.000,00 51.100,00 51.100,00 

75,00 Universitat 
Politècnica de 
Catalunya. 
Barcelona Tech 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas locales para la mejora del 
servicio de agua y saneamiento en 
Izcuchaca, Perú 

76.602,50 59.652,50 59.652,50 

75,00 Fundació 
Montblanc per a la 
Promoció de la 
Dona 

"Seguretat alimentària, capacitació 
tècnica i apoderament de dones 
camperoles de zones agrícoles de 
Kinshasa, municipi de Mont-Ngafula, 
RD del Congo" 

76.499,34 59.999,34 59.876,34 

74,00 Fundació Privada 
Pau i Solidaritat 

Enfortiment de la governança 
democràtica i del teixit social a 
Guatemala mitjançant la participació 
ciutadana en els consells de 
desenvolupament 

74.711,73 59.701,73 59.701,73 

74,00 VINSEUM Museu 
de les Cultures del 
Vi de Catalunya 

Promoció de l'enoturisme al 
Departament de Canelones (Uruguai) 
en col.laboració amb la comarca de 
l'Alt Penedès, en el marc d'una 
estratègia de cooperació público 
privada per al desenvolupament 
econòmic local. Fase 3 

93.332,00 59.152,00 59.152,00 

Total IMPORT A ATORGAR      965.313,91
  

 
b) Convocatòria codi 201620165120008383 per donar suport a accions de 

promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2016. 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR  

78,75 
 

NOVA Centre per 
a la Innovació 
Social 

AMAL Acció per a l'establiment d'una 
campanya Euro-Mediterrània per a la 
prevenció de l'extremisme violent en 
ple respecte als drets humans i les 
llibertats fonamentals  

126.600,40 59.620,40 59.620,40 

74,75 

Associació 
Catalana 
d'Enginyeria 
Sense Fronteres 

Defensa dels drets i llibertats de les 
dones camperoles i indígenes 
defensores de drets socials i 
ambientals, en situació d'amenaça i 
vulnerabilitat, en contextos de 
conflictes socioambientals a 
Llatinoamèrica 

91.542,88 60.000,00 
 

59.571,43 
 

71,50 
Centre d'Estudis 
per la Pau JM 
Delàs 

Prou exportació d'armes a països en 
conflicte i tensió! 

56.158,16 44.858,08 44.858,08 
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69,25 
Lliga dels Drets 
dels Pobles 

Enfortint la societat civil a Rússia: 
"Mares de Txetxènia" i la seva lluita 
contra la impunitat en les 
desaparicions forçades 

41.721,90 33.377,50 33.377,50 

64,75 Federació ACAPS 

Creació Xarxa LAONF per la 
transformació no violenta del conflicte 
i el respecte dels drets humans al 
Sàhara Occidental 

103.245,00 57.520,00 57.480,40 

Total IMPORT A ATORGAR                      254.907,81 
 

c) Convocatòria codi 201620165120008393 per donar suport a accions 
d’educació per al desenvolupament any 2016. 

 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT A 
ATORGAR 

72,75 

Centre d'Estudis 
per a la Pau JM 
Delàs 

Desemmascarant el negoci de la 
guerra. De la investigació a l’acció a la 
demarcació de Barcelona 

                         
27.020    

                         
21.600,0    

                              
21.600,0    

69,5 

Associació 
Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat 
(CCAR) 

En defensa del dret d'asil per a 
situacions d'especial vulnerabilitat: 
dones i LGTBI 

                         
20.950    

                         
12.000,0    

                              
12.000,0    

68,75 SETEM Catalunya Som comerç just i la banca ètica 2016 
                         
56.452    

                         
17.000,0    

                              
17.000,0    

67,25 

Associació 
Catalana per la 
Pau Veus, Dones, Refugiades 

                       
101.457    

                         
29.970,0    

                              
29.874.4 

67,25 
Fundació Catalana 
Akwaba 

Ni uniformes ni etiquetes: per una 
escola i un món intercultural i amb 
equitat de gènere- 1a fase 19.617 15.500,0 15.500,0 

66,25 

Assemblea de 
Cooperació per la 
Pau (ACPP) Ciutats obertes, educació integradora 

                         
37.500    

                         
30.000,0    

                              
30.000,0    

64,5 
Associació 
Entrepobles 

Defensar a qui defensa. Una 
ciutadania activa i articulada per la 
defensa dels Drets Humans amb visió 
de gènere 

                         
55.347    

                         
29.963,8    

                              
29.963,8    

64,5 
Fundació 
Solidaritat UB Interdependents, corresponsables 

                         
25.000    

                         
18.000,0    

                              
18.000,0    

64,25 

Institut de Drets 
Humans de 
Catalunya 

Avancem cap a la integració dels drets 
humans a la cooperació pel 
desenvolupament: Propostes 
pràctiques i metodològiques per 
l'aplicació de l'EGiBDH per part dels 
actors de la cooperació 

                         
35.906    

                         
28.382,5    

                              
28.382,5    

 
 
 
 
64 

RUIDO PHOTO 
(Associació de 
Documentalisme 
Independent 
Barcelona) 

PROCESSOS MIGRATORIS 
CONTEMPORANIS: Circuit 
d'exposicions i activitats a municipis de 
Catalunya 

                          
 
 
 
54.431    

                          
 
 
 
26.070,0    

 
 
 
 
26.070,0 

Total IMPORT A ATORGAR                   228.390,70 

 
2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES  
 
a) Convocatòria codi 201620165120008373 per donar suport a projectes de 

cooperació al desenvolupament any 2016. 
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 Per haver esgotat el pressupost (Base específica 11): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

 
70,75 

Fundación Taller 
de Solidaridad 

Fortalecimiento de la comunicación 
para la incidencia de CANAT en los 
espacios públicos y de concertación a 
favor de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes de Piura en 
situación de exclusión y vulnerabilidad - 
PERÚ 

93.547,11 44.510,08 0 

70,75 NOVA - Centre 
per a la innovació 
social 

KAYNINE: Intervenció per la 
despenalització de l'homosexualitat a 
Tunis 

76.065,25 59.465,25 0 

70,00 Fundació 
CODESPA 
Catalunya 

Fortalecimiento de las capacidades de 
la Municipalidad Provincial de Puno 
(Perú) en la gestión y ejecución de 
programas de emprendimiento para 
mujeres indígenas y altamente 
vulnerables 

8.153,15 59.703,00 0 

69,75 Fundació ENT Implantació d'un pla de millora de la 
gestió de runes al municipi d'El Alto 
(Boliivia) 

81.172,06 58.199,06 0 

69,25 Associació 
Catalana per la 
Pau 

Defensa dels Drets Humans de les 
Víctimes de Desaparició Forçada en el 
Marc de la Construcció de Pau a 
Colòmbia 

75.400,00 60.000,00 0 

69,00 Associació 
Entrepobles 

Organizaciones y rondas campesinas 
de Cajamarca fortalecen sus 
capacidades de interlocución, defensa y 
comunicación frente a violaciones de 
derechos en conflictos socio-
ambientales 

73.562,53 55.850,01 0 

68,00 Humana 
Fundación Pueblo 
para Pueblo 

Millora de l'atenció, inclusió social i 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat a través d'una major 
inclusió i integració en el 
desenvolupament a Makoni, Zimbabwe 

80.255,70 56.716,05 0 

67,50 Fundación Vicente 
Ferrer 

Millora en l'accés a serveis sanitaris, 
d'informació i suport de la qualitat a 
PLHA a Anantapur 

475.769,90 60.000,00 0 

67,25 Creart Construcción de una cultura de 
educación psicosocial, igualdad de 
género y derechos de la infancia a 
través del arte en la Franja de Gaza 

75.289,00 59.999,00 0 

67,00 Lliga dels drets 
dels Pobles 

Suport a l'acompanyament jurídic de les 
dones a Butembo i millora de la 
seguretat dels defensors/es de DDHH 

36.107,50 28.747,50 0 

66,00 Fundació Empresa 
y Clima 

Reducció de les vulnerabilitats dels 
recursos hídrics per al 
desenvolupament de les comunitats de 
Camoapa (CAMOAGUA) 

73.768,00 58.260,00 0 

65,75 Fundació Món-3 Contribució a la gestió durable dels 
Recursos Hídrics de Saint Louis 
(Senegal) 

78.140,00 59.460,00 0 

64,25 Fundació Main Stop: Dispositiu de recuperació de drets 
fonamentals i d'empoderament de 
dones joves en situació de vulnerabilitat 
extrema 

91.337,00 45.000,00 0 
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63,25 YachayWasi per a 
la formació 

Fortalecimiento del Programa Integral 
de Gestión de Residuos Sólidos 
(PIGARS) en universidades y escuelas 
del Cercado de Lima 

78.413,00 59.813,00 0 

60,75 Associaciació 
Solidança 

Generació d'alternatives sociolaborals 
per a dones vulnerables a través de la 
incorporació de la dona en totes les 
àrees de la cadena de valor de l'energia 
renovable a Fandema (Tujereng 
Village, West Coast Region, The 
Gambia) 

122.522,40 59.777,95 0 

59,25 Gremi Blanquers 
d’Igualada 

Acompanyament al Ministeri d’Indústria 
del Marroc en la definició i implantació 
estratègia de l’ecosistema del sector del 
cuir a la regió de Fès-Boulemane 

76.995,00 52.495,00 0 

59,25 Red de 
Solidaridad para la 
Transformación 
Social (REDS) 

Jóvenes familiares de niñas y niños 
desaparecidos durante el conflicto 
armado en El Salvador fortalecen su 
identidad y capacidad de incidencia 
social con enfoque de Derechos 
Humanos, hacia una cultura de paz y 
convivencia comunitaria 

75.649,92 56.736,04 0 

57,50 Fundació Carta de 
la Pau dirigida a 
l'ONU 

Programa LETS: Lideratge Ètic per la 
Transformació Social (formació de 
formadors i acompanyament per a la 
implementació del programa) 

48.728,00 30.342,00 0 

55,25 Comunitat 
Terapèutica del 
Maresme. Serveis 
Salut Mental. 
SCCL 

Atenció a la Salut mental al municipi de 
Puerto Cabezas, RACCN, Nicaragua. 
Creació d'un centre d'atenció 
psicosocial (CAPS) 

87.990,00 60.000,00 0 

55,25 Associació 
Catalunya Líban 

Lluita contra els matrimonis infantils, 
prematurs i forçats al Líban 

81.265,00 59.965,00 0 

54,75 Associació de 
Municipis Catalans 
per a la Recollida 
Selectiva Porta a 
Porta 

Consolidació i expansió de la recollida 
selectiva, el compostatge i reciclatge a 
Bolívia 

212.885,00 59.100,00 0 

53,50 Fundació Ampans Projecte model de servei "Casa Hogar" 75.000,00 60.000,00 0 

53,25 Fundació Utopia - 
BsF 

Bicicletes per a l'Educació al Senegal 28.841,85 23.556,05 0 

51,25 Federació ACAPS Tifariti2016 70.665,00 55.245,00 0 

 

 Per no arribar a la puntuació mínima exigida (Base específica 9) 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ  PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

45,25 Delegación 
Fundación 
Ideaborn 

Fondo Recuerda 43.270,00 34.615,00 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 
43,75 Associació per la 

Vida Independent 
Supervisió, assessorament i formació 
per a la creació d'un centre de vida 
independent a la comuna de Puente 
Alto 

76.195,00 60.000,00 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 
 

 
38,75 Unió Empresarial 

de l'Anoia 
"Creació d'una oficina tècnica de la 
Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis dels 4 municipis de les Islas 
Bahía (Hondures)" 

78.883,95 59.368,95 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 
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37,25 Dones per la 
Llibertat i la 
Democràcia 

Eradicació de la fístula obstètrica a 
Costa d'Ivori 

75.000,00 60.000,00 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 
34,25 Infermeria 

solidaria per 
l'Africa, associació 
INSOLAFRICA 

Sistema integral d'atenció en salut 
familiar i comunitària a Kribi, 
Camerun 

59.821,00 47.821,00 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 

33,00 PIMEC, Petita I 
Mitjana Empresa 
de Catalunya 

Millora de les competències 
d'associacions i cooperatives de la 
regió de Gran Casablanca 

75.250,00 60.000,00 NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 

 

 Per no complir amb el requisit de presentar tota la documentació original o 
compulsada (Base Específica 5): 

 

ENTITAT ACCIÓ  PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
OBSERVACIONS 

CIEMEN, Associació 
Centre Internacional 
Escarré per a les Minories 
Ètniques i les Nacions 

Apoderament de la comunitat 
refugiada kurda iazidita de Turquia 
en la titularitat de drets 

193.843,58 33.451,64 MANCA 
DOCUMENTACIÓ  

Casal dels Infants per a 
l'Acció social als barris 

PRODEMA PLUS: Promoción de los 
Derechos a la Educación de las 
mujeres en los barrios periurbanos 
de Tánger 

74.521,65 47.934,75 DOCUMENTACIÓ 
APORTADA FORA 

DE TERMINI 

Assemblea de Cooperació 
per la Pau 

Millorar l'accés de les persones 
migrades a i/o en trànsit a una 
assistència per part de les 
institucions públiques seguint un 
Enfocament de Gènere basat en 
drets Humans, a Nador, regió de La 
Oriental, Marroc 

76.580,00 60.000,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Ibo Garantir la protecció dels drets de 
les dones del districte d'Ibo 
mitjançant accions d'enfortiment 
de l'oferta de salut i processos 
d'empoderament. 

76.134,00 60.000,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Universitària 
Balmes 

Elaboració d'un pla d'actuació per 
a la formalització dels recol.lectors 
i recol.lectores informals de 
residus a la ciutat de Potosí de 
Bolívia 

74.500,00 59.600,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Plataforma 
Educativa 

Incuba Fez Dones 77.538,80 59.160,30 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

AlterNativa3 Fills del cafè El Racó de la Lectura - Llibres per 
els/les joves i nens i nenes de la 
Comunidad El Tuma, Nicaragua i 
Beques per els/les joves per reduir 
el risc d'exclusió social i millora del 
nivell i la qualitat educativa. 

60.814,40 42.958,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Privada Institut 
de Salut Global Barcelona 
(ISGLOBAL) 

Salut i migració al Marroc: la 
formació com a eina de 
transformació 

73.435,00 58.635,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 
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Alba Sud - Investigació i 
Comunicació per al 
Desenvolupament 

Suport al turisme comunitari als 
municipis de San Carlos i Cafayate, 
Salta Argentina. 

88.869,83 59.994,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Associació per 
l'Assessorament Ciutadà 

Centre d'acollida per a nens 
Talibés del municipi de Kafountine 
a Senegal 

47.927,92 21.601,92 MANCA 
DOCUMENTACIÓ  

Fundació Privada Ramon 
Martí i Bonet contra la 
ceguera 

Visió per a tothom a Nicaragua 77.064,73 30.000,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Centre Tecnològic 
Forestal 

Descentralització efectiva a Costa 
d'Ivori per una gestió sostenible 
dels rec. Naturals: creació i test 
pilot d'un model executiu 
integrador i inclusiu, tant dels 
reptes locals, nacionals i int., com 
dels agents implicats de la societat 
civil a les regions i municipis 

74.786,00 59.826,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Sid Moskitia Enfortiment de l'associació local 
miskita Pawanka ONG 

26.528,01 13.891,96 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Veterinarios Sin Fronteras 
- VETERMON 

Sociedad Provincial de Productos 
de Pequeños Rumiantes, una 
plataforma para impulsar la 
seguridad alimentaria en la 
província Artemisa 

75.000,00 60.000,00 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Fundació Odontologia 
Solidària 

Cuida les teves dents 71.251,59 37.240,89 MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Brigades Internacionals 
de Pau de Catalunya 

Acompañamiento internacional 
para la protección de personas y 
organizaciones defensoras de los 
Derechos Humanos en Colombia 

179.609,00 60.000,00 DOCUMENTACIÓ 
APORTADA  FORA 

DE TERMINI 

 
b) Convocatòria codi 201620165120008383 per donar suport a accions de 

promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2016 
 

 Per no arribar a la puntuació mínima exigida (Base específica 9): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT  
 

IMPORT A 
ATORGAR  

43,75 
 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya - IPSUC 
 

Campanya internacional per a una 
posada en marxa i implementació 
de l'Acord de París, PA, que 
garanteixi una forta mitigació, 
distribuint el pressupost global de 
carboni, PGC, amb criteris 
d'equitat i justícia climàtica i 
l'agenda del desenvolupament 
 

75.000,00 60.000,00 
NO SUPERA 
PUNTUACIÓ 

MÍNIMA 
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 Per no complir amb els requisits de l’objecte i finalitat de les subvencions 
(Base Específica 2): 

 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT  
IMPORT A 
ATORGAR  

0 

Associació 
Acció 
Internacional 
per la Pau - 
IAP Catalunya 

Acompanyament internacional i promoció 
dels Drets Humans 

76.070,00 59.970,00 

NO ÉS 
OBJECTE 

DE LA 
CONVOCA-

TÒRIA 

 

 Per no complir amb el requisit de presentar tota la documentació original o 
compulsada (Base Específica 5): 

 

 
c) Convocatòria codi 201620165120008393 per donar suport accions d’educació 

per al desenvolupament 2016. 
 

 Per haver esgotat el pressupost (Base específica 11): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT A 
ATORGAR 

63,5 
Nova - Innovació 
Social 

STOP PRIVATE WAR - 
Apoderament i 
corresponsabilització de la 
societat civil catalana per 
prevenir les guerres modernes 

                         
49.242    

                         
29.831,8    0 

61.25 

Comitè Català 
per als Refugiats, 
Catalunya amb 
ACNUR 

“Escoltem els refugiats: aprenem 
a ser, aprenem a conviure” 18.296 10.656,1 0 

61 
Farmacèutics 
Mundi 

GENEREM SALUT GLOBAL: El 
Gènere com a condicionant al 
dret a la salut al món.   

                         
31.544    

                         
25.193,6    0 

60,5 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Els conflictes i la pau en un món 
en transformació: Alerta 2017! 

                       
118.927    

                         
30.000,0    0 

60 

Fundació Privada 
Universitat 
Internacional de 
la Pau 

Educació, Sensibilització i 
Incidència 2016-2017 - 
Universitat Internacional de la 
Pau 

                       
109.238    

                         
20.842,6    0 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT  
IMPORT A 
ATORGAR  

0 

Associació 
Grup Impulsor 
del Parlament 
Ciutadà 

Globalpolis (Àgora Ciutadana). Etapa 1: 
Consulta Mundial 

75.000,00 60.000,00 

MANCA 
DOCUMEN-

TACIÓ 

0 
Veterinarios 
Sin Fronteras - 
VETERMON 

Contribuir a la construcció d'una societat 
articulada i compromesa en defensa del 
dret a l'alimentació mitjançant la promoció 
de l'agricultura familiar a República 
Dominicana i la regió llatinoamericana 

88.078,06 59.995,90 

MANCA 
DOCUMEN-

TACIÓ 

0 

Brigades 
Internacionals 
per la Pau de 
Catalunya 

Incidència política a nivell internacionals 
per a la protecció de persones defensores 
de drets humans de Mèxic, Guatemala i 
Hondures 

77.141,29 60.000,00 

DOCUMEN-
TACIÓ 

APORTADA 
FORA DE 
TERMINI  
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59,5 

Fundación 
Sonrisas de 
Bombay 

Nuevas formas de participación, 
derechos de la infancia y la 
justicia global en la provincia de 
Barcelona 

                         
59.385    

                         
12.280,0    0 

59,5 

Suds - Associació 
Internacional de 
Solidaritat i 
Cooperació 

Reforç de mecanismes 
d'incidència i monitoratge de la 
ciutadania de la demarcació de 
Barcelona a través de 
l'Observatori de Drets Humans i 
Empreses - ODHE 

                         
42.518    

                         
29.933,0    0 

57,5 Esplais Catalans 
L'associacionisme educatiu en 
una zona de conflicte 

                         
17.250    

                         
13.800,0    

 
 
 
 
 
 
0 
 

57 

Veterinaris Sense 
Fronteres - 
Vetermón 

Bona agricultura, bona 
alimentació: mobilitzant a la 
ciutadania i les institucions per 
un model alimentari més just i 
sostenible 

                         
26.874    

                         
20.136,6    0 

 
 
56 

Associació 
Centre 
Internacional 
Escarré per a les 
Minories Ètniques 
i les Nacions 
(CIEMEN) 

Nationalia: les dones com a 
vector de transformació dels 
drets col·lectius dels pobles 

                       
100.000    

                         
30.000,0    0 

56 

Alba Sud - 
Investigació i 
Comunicació per 
al 
Desenvolupamen
t 

Consum responsable en 
turisme: promoció del turisme 
rural comunitari 

                         
38.662    

                         
29.999,6    0 

55 

Associació 
catalana 
d'Enginyeria 
Sense Fronteres Assolint el Dret Humà a l'aigua 

                         
37.500    

                         
30.000,0    0 

53,5 

Associació 
Espirals 
d'Aprenentatge 

De la consciència del ser a la 
consciència planetària 

                         
84.590    

                         
30.000,0    0 

53,5 

Fundación Calala 
Fondo de 
Mujeres 

Defensem a les defensores dels 
drets humans 

                         
40.957    

                         
29.700,0    0 

53 
Associació 
IMAGO Construïm Biocivilització 

                       
105.250    

                         
30.000,0    0 

52,5 
Moviment per la 
Pau MPDL 

Educació per la Pau, compromís 
per al canvi social a la comunitat 
educativa 

                         
28.590    

                         
18.303,9    0 

52 
Fundació Vicente 
Ferrer 

Eines pedagògiques per acostar 
el comerç just a nenes i nens 

                         
11.845    

                           
8.564,7    0 

 

 Per no arribar a la puntuació mínima exigida (Base específica 9): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ  PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

49,5 

Fundació 
Plataforma 
Educativa Armènia: la memòria d'un poble 

                         
24.725    

                         
19.765,0    0 

49,5 

Fundació Grup 
Tercer Món 
Mataró 

Fem xarxa pel Comerç Just "Cafè 
Ciutat" 2016/2017 

                         
14.100    

                         
11.280,0    0 
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48 
Fundació Privada 
Utopia 

Projecte Nahual 2017 de 
Sensibilització i Educació pel 
Desenvolupament 

                         
44.941    

                         
29.039,9    0 

46 
Fundació Tus 
Ojos 

La província de Barcelona roda 17 
objectius 

                         
18.000    

                           
9.880,0    0 

45 
Universitat de 
Barcelona 

Pau i asil: construcció activa de la 
pau 

                         
51.811    

                         
28.520,0    0 

42 

Dones per la 
Llibertat i la 
Democràcia 

Educació per al desenvolupament 
sostenible: Objectiu 5 de l'Agenda 
2030, aconseguir la igualtat entre els 
gèneres i apoderar totes les dones i 
les nenes 

                         
37.000    

                         
29.600,0    0 

 

 Per presentar la sol·licitud fora de termini (Base específica 6): 
 

ENTITAT ACCIÓ 
 

PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

Societat per les realitats 
culturals africanes. 
Josep Juanbaró Portella 

Projecte comunicatiu i educatiu 
per al coneixement de les realitats 
culturals africanes 

                         
78.068    

                         
30.000,0    

Presentada el 
22/08/2016 

 

 Per no complir amb el requisit de presentar tota la documentació original o 
compulsada (Base Específica 5): 

 

ENTITAT ACCIÓ 
 

PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT A 
ATORGAR 

Associació 
Coordinadora de 
Festivals de Cinema de 
Catalunya Pobles que miren pel món 

                         
21.800    

                           
9.800,0    

MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

Associació de 
Cooperació Castellar 
per Colòmbia 

Comissió de Veritat, Memòria i 
Recollida de les Dones 
colombianes en l'exterior 

                         
60.200    

                         
52.261,0    

MANCA 
DOCUMENTACIÓ 

 

 Per no complir amb els requisits de l’objecte i finalitat de les subvencions  
(Base Específica 2): 

 

 
Segon.- TRANSFERIR l’import de crèdit sobrant entre convocatòries d’acord amb 
l’establert a la base específica 10 de cadascuna de les convocatòries, en tant que a la 
convocatòria 201620165120008383 hi ha un crèdit sobrant de CENT QUARANTA-
CINC MIL NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (145.092,19 €), es 
transfereix part del crèdit no esgotat  CENT QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS 
QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (143.704,61€) amb la distribució 
següent:  
 

ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST  
IMPORT 

SOL·LICITAT 

IMPORT A 
ATORGAR 

Arrels Fundació 
Promoció i defensa dels drets de 
les persones sense llar 

                         
29.246    

                         
10.000,0    

NO ÉS OBJECTE 
DE LA CONVOCA-
TÒRIA 

Xarxa  de Consum 
Solidari 

Consum crític: difonent el consum 
responsable des d'una perspectiva 
de Drets 

                         
36.037    

                         
22.124,0    

NO ÉS OBJECTE 
DE LA CONVOCA-
TÒRIA 

FETS - Finançament Ètic 
i Solidari 

Les administracions públiques en 
l'impuls de la banca ètica. II 
Jornades 

                         
27.276    

                         
20.446,0    

NO ÉS OBJECTE 
DE LA CONVOCA-
TÒRIA 
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 115.313,91 € per la convocatòria 201620165120008373, dels quals 57.656,97€ 
aniran a càrrec de l’exercici 2016 i 57.656,94 € aniran a càrrec de l’exercici 2017.  

 28.390,70 € per la convocatòria 201620165120008393, dels quals 17.034,40 € 
aniran a càrrec de l’exercici 2016 i 11.356,30 € aniran a càrrec de l’exercici 2017;  

 
i s’allibera l’import de MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS (1.387,58€) consistent en el crèdit no esgotat i no transferit a les altres 
dues convocatòries.  
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR les aportacions econòmiques corresponents a les 
subvencions atorgades, pels imports i destinataris indicats a la relació d’accions del 
punt 1 de l’acord anterior, segons s’estableix a continuació: 
 
3.1. Convocatòria 201620165120008373 
 
 AUTORITZAR I DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació d’accions del 

punt 1 de l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que 
sumen un total de NOU-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS TRETZE 
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (965.313,91€), dels quals (115.313,91 €) 
corresponen el crèdit provinent de la convocatòria  201620165120008383. Aquests 
imports seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat 
i suficient: 

 

 452.830,72 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400-48900 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016 de la corporació;  

 29.826,25 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016 de la corporació; 

 452.830,69 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-924*-489* del 
pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació; 

 29.826,25 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-924*-453* del 
pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació. 

 
 DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
El pagament de les subvencions atorgades en aquesta convocatòria es farà de 
conformitat amb el disposat a la Base Específica 18 i les despeses generades per les 
activitats subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 
Específica 19 (AJG 265/16)   
 
3.2. Convocatòria 201620165120008383 
 
 AUTORITZAR I DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació d’accions del 

punt 1 de l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que 
sumen un total de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SET 
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EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (254.907,81), els quals seran satisfets de 
conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a 
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 

 

 127.453,91 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400-48900 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 
2016 de la corporació; i 

 127.453,90 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-924*-489* del 
pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació. 

 
 DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
El pagament de les subvencions atorgades en aquesta convocatòria es farà de 
conformitat amb el disposat a la Base Específica 18 i les despeses generades per les 
activitats subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 
Específica 19 (AJG 265/16)   
 
3.3. Convocatòria 201620165120008393  
 
 AUTORITZAR I DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació d’accions del 

punt 1 de l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que 
sumen un total de DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (228.390,70€), dels quals (28.390,70 €) 
corresponen el crèdit provinent de la convocatòria  201620165120008383. Aquests 
imports seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat 
i suficient: 

 

 137.034,40 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400-48900 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016 de la corporació; i 

 91.356,30 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-924*-489* del 
pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació; 

 
 DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
El pagament de les subvencions atorgades en aquesta convocatòria es farà de 
conformitat amb el disposat a la Base Específica 18 i les despeses generades per les 
activitats subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 
Específica 19 (AJG 265/16) 
 
Quart.- INFORMAR que dels punts següents: 
 
D'acord amb la Base Específica 14 de cadascuna de les convocatòries, els 
beneficiaris, una vegada se’l hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
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sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 15 dies a partir 
de la recepció de l’indicat acord.  
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: La intervenció va en referència al punt 9 i també al punt 10, ja 
que entenem que, atesos els antecedents de la Direcció de Relacions Internacionals 
de la casa, ens hagués agradat una explicació prèvia de la convocatòria. Bé, és cert 
que hi va haver una convocatòria amb els representants d’aquesta Direcció a la qual, 
per motius d’agenda, no hi vam poder assistir, però entenem que allà es va parlar de 
Quito i d’Habitat 3 i no pas d’aquestes convocatòries.  
 
Respón el diputat delegat de Presidència, Seveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Més enllà de la reunió a la qual 
vostès no van poder assistir, saben, perquè ho hem dit abastament, es va fer una 
presentació també a la Comissió de Presidència i Hisenda, si no recordo malament, 
ara fa uns quants mesos, de quines eren les noves línies, precisament d’aquests 
programes. Avui fem la resolució. Les bases ja han sortir ja fa molt i molts mesos però, 
en tot cas, insisteixo una vegada més en què estem a la seva disposició per a 
qualsevol aclariment que vulguin al respecte.  
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions 
d’educació per al desenvolupament 2016”.- 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 en el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al 
desenvolupament, la Diputació de Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de 
Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que en aquest sentit, la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals 
d’informar i sensibilitzar la població al voltant la cooperació al desenvolupament, així 
com donar suport a les entitats, sense ànim de lucre, que realitzen accions en aquest 
àmbit i que tenen seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona. Es 
pretén acostar la realitat dels països en vies de desenvolupament a la ciutadania i 
fomentar les actituds solidàries. 
 
Atès que es considera oportú configurar el catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses d’Educació per al desenvolupament, proposades per entitats 
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sense ànim de lucre, i posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona.  
 
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 havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, va 
aprovar la convocatòria que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016, per un 
import màxim de CENT MIL EUROS (100.000 €). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província amb número de referència BDNS 312042. 
 
Vist que segons l’establert a la Base específica 12 de les reguladores de l’Oferta 
d’accions d’educació per al desenvolupament 2016, en data 2 de novembre de 2016 
es van reunir els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat 
amb l’establert a l’article 12.5 de l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de 
consensuar una proposta de concessió de les subvencions corresponents a aquesta 
convocatòria. L’esmentada proposta, en la qual s'ha determinat la puntuació de 
cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació que consta a l'expedient i 
en funció dels criteris establerts a la Base 9 de les bases específiques reguladores que 
s’incorporen a la convocatòria per a la seva concessió, es recull a l’acta de la reunió 
d’aquest òrgan, que s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
 
Vist que concretament, es comptabilitzen un total de 23 entitats amb un total de 33 
sol·licituds de propostes d’activitats presentades a la convocatòria. Es proposen per a 
selecció 17 accions corresponents a 14 entitats; 14 accions per a ser desestimades; i 2 
accions s’han descartat per presentar-se una fora de termini fixat a les bases i l’altre 
per no ajustar-se els àmbits temàtics objecte de la convocatòria. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei 
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en 
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la relació d’accions seleccionades i desestimades, que s’incorpora 
a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions 
d’educació per al desenvolupament” 2016 (BOPB de 18 de juliol de 2016); i 
ATORGAR, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les 
accions seleccionades de conformitat amb la proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta del 
qual s’acompanya al present instrument, i que ve integrada pels annexos I (Quadre 
proposta de resolució recapitulador de les propostes seleccionades i dels imports de 
les subvencions atorgades) i II (Informe valoratiu de les sol•licituds presentades i fitxes 
de valoració de cada sol•licitud). 
 
RELACIÓ D’ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
D’OFERTA D’ACCIONS D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 2016 
 
ACCIONS PROPOSADES PER A APROVACIÓ 
 

Entitat Alternativa Intercanvi amb pobles indígenes 
NIF G58305335 
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Acció INDIFILMS: Drets i comunicació des de l’Univers Audiovisual dels 
Pobles Indígenes.  

 

Taller- cinefòrum de dues sessions adreçat a jovent sobre els reptes comunicatius i les 
propostes de canvi dels pobles indígenes. La primera de les sessions introdueix als 
estudiants el model de comunicació pròpia que reivindica un altre model de societat a 
través d'una presentació audiovisual i una dinàmica participativa amb aplicació de 
noves tecnologies de la comunicació. La segona sessió estarà centrada en un bloc 
temàtic, amb la projecció audiovisual i debat posterior conduit per les dinamitzadores 
de l'entitat especialitzades en el treball amb pobles indígenes. 
 

 Cost unitari x nombre d'accions 716,04 X 20 = 14.320,80 € 
 Cost per a la Diputació (80%)  11.456,88 € 
 Cost per a l'ens local (20%) 143,20 X 20 =   2.864 € 
 

Entitat COMSOC- Comunicació Social  
NIF G64971229 
Acció Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans 
 

El Taller de contes radiofònics pels Drets Humans és una activitat que, a través del 
relat oral i la pràctica radiofònica, promou els valors de la cooperació, la solidaritat i la 
cultura de pau. Amb dinàmiques grupals, cadascun dels tallers disponibles (adaptables 
a les necessitats de cada centre) problematitza un conte elaborat per altres escoles de 
Catalunya al voltant de cinc temàtiques que afecten i interrelacionen tant el nord com 
el sud (sobirania alimentària, crisi dels refugiats, dret a l'aigua, el coltan i les noves 
tecnologies, habitatge). 
 
 Cost unitari x nombre d'accions 700 X 6 =   4.200 € 
 Cost per a la Diputació (80 %) 3.360 € 
 Cost per a l'ens local (20 %) 140 X 6 =    840 € 
 

Entitat Associació Comissió catalana d’Ajuda al Refugiat 
NIF G63721963 
Acció Compromesos amb les persones refugiades: el nostre rol en la 

defensa del dret d’asil.  
 

A través d’una exposició i xerrades de sensibilització s’apropa la realitat de les 
persones refugiades per tal de crear una ciutadania crítica que identifiqui les 
vulneracions de drets humans com les causes dels desplaçaments forçosos. Amb els 
testimoniatges de persones refugiades i material pedagògic antirumors es rebaten 
discursos de rebuig i de discriminació, promovent actituds de convivència i de respecte 
que facilitin una acollida digna i una inclusió a llarg termini.   
        
 Cost unitari x nombre d'accions 401,5 X 8 =    3.212 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)   2.569,6 € 
 Cost per a l'ens local (20%) 80,3 X 8 =      642,4 € 
 
Entitat Servei Civil Internacional  
NIF G08849549 
Acció Jocs de Rol i simulació per entendre e món. 
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Aquests jocs de simulació i rol permeten presentar els mecanismes de funcionament 
del comerç internacional, els conceptes de justícia i injustícia, les desigualtats 
econòmiques entre els diversos països i a què són degudes. Es tracta d'una forma 
lúdica de visualitzar les relacions econòmiques i comercials entre els països dels nord i 
del sud. En el debat posterior s'aprofita per explicar la relació que hi ha entre conflictes 
armats i pobresa (com és el cas de diversos països de l'Africa) i quines alternatives hi 
ha (comerç just...) 
       
 Cost unitari x nombre d'accions 423 X 20 =         8.460 € 
 Cost per a la Diputació (77,541 %)    6.560 € 
 Cost per a l'ens local (19,38%) 82 X 20=       1.640 € 
 
Entitat Assemblea de Cooperació per la Pau 
NIF G80176845 
Acció “A la recerca del desenvolupament”, jugant per comprendre el 

món. 
 
Tallers formatius assimilats a la dinàmica del joc assimilat al Monopoli o al Risc, com a 
jocs d'estratègia, dirigit a fer conèixer el model de relacions internacionals i les 
injustícies que comporta pel desenvolupament equitatiu dels pobles. 
      
 Cost unitari x nombre d'accions 687,5 X 8 =    5.500 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)    4.400 € 
 Cost per a l'ens local (14,54%) 100 X 8 =     800 €       
 
Entitat COMSOC- Comunicació Social 
NIF G64971229 
Acció Cooperem o competim? 
 
Espectacle musical basat en un conte tibetà, que tracta sobre la història d'un poble 
que ha de superar tot un seguit de dificultats amb l'ajut de la cooperació. Es tracta d'un 
espectacle amb jocs i danses, interactiu amb el públic, que promou el valor de la 
cooperació al Sud i al Nord, la promoció de l'equitat entre les dones i els homes, la 
governança democràtica, els drets humans i l'enfortiment del teixit social. 
 
 Cost unitari x nombre d'accions 923 X 6 =     5.538 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)   4.430,4 € 
 Cost per a l'ens local (20%) 184,6 X 6 =   1.107,6 € 
 
Entitat Fundació Solidaritat UB 
NIF G61084950 
Acció Taller de còmic pels drets humans 
 
El taller dóna a conèixer l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible: Mitjançant el 
llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, es reflexiona sobre les accions 
que des del municipi es realitzen per l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i les possibilitats de participació ciutadana dels joves.  
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Activitat adreçada a adolescents, de 4 hores de durada, que es distribueixen de forma 
variable en funció del context on es realitza. 
 

 Cost unitari x nombre d'accions 760 X 14 =  10.640 € 
 Cost per a la Diputació (79,605 %)   8.470 € 
 Cost per a l'ens local (11,842%) 90 X 14 =   1.260  € 
 

Entitat Grup Eirene  
NIF G65665226 
Acció Els murs de la vergonya: derruïm murs, construïm pau.  
 

Muntatge de l’exposició “Els murs de la vergonya” amb activitats prèvies i sessions 
dinamitzades per grups. L’acció vol donar a conèixer i reflexionar sobre la construcció 
de murs com a forma de separació, d’impedir l'entrada de persones en busca de 
refugi, desigualtats, d’abús de poder, de contenció frustrada i no dialogada, de la fam, 
la pobresa.  
  
 Cost unitari x nombre d'accions 2.290 X 5 =     11.450 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)    9.160 € 
 Cost per a l'ens local (15%) 343,5 X 5 =     1.717,5 € 
 
Entitat Metges del Món  
NIF G79408852 
Acció El món, refugi de drets i justícia per totes les persones.  
 
Cicle de 3 tallers “El món, refugi de drets” sobre gènere, cultura de pau i drets humans, 
fent especial atenció a les vulneracions de drets de les persones refugiades.  
 

Es dirigeix a la població en general tot i que els tallers estan adaptats per rang d’edat: 
dirigits a infants, joves i població en general i sempre des d’un enfocament de drets 
humans i gènere.  
 
Cada municipi podrà optar a un màxim de 6 hores de tallers podent realitzar el cicle 
complet (2 h per cada temàtica) o altres combinacions possibles que el municipi 
consideri oportunes depenent de les seves dinàmiques internes, necessitats i la seva 
programació, podent centrar-se en una, dues o les tres temàtiques.   
         

 Cost unitari x nombre d'accions 1.735,02 X  8 =        13.880,5€ 
 Cost per a la Diputació (80 %)   11.104,40 € 
 Cost per a l'ens local (20%) 347 X 8 =     2.776€    
 

Entitat Fundació Catalana de l’Esplai  
NIF G61096368 
Acció A què juguem: Bolívia, Catalunya, Equador. Jocs i més per 

entendre les desigualtats Nord- Sud. 
 

El dret al joc de la infància. Sensibilitzar als infants, mitjançant el coneixement i la 
pràctica de jocs populars i l'apropament a cultures d'altres països, en la importància de 
contribuir col·lectivament al foment del dret al joc, com a infants que són, de forma 
solidària i fraternal. 
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 Cost unitari x nombre d'accions 525,5 X 4 =    2.102 € 
 Cost per a la Diputació (79,068 %)    1.662 € 
 Cost per a l'ens local (9,5%) 50 X 4 =       200 € 
 
Entitat Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres  
NIF G60910528 
Acció Espectacle de circ “Els exploradors d’aigua” (II) 
 
Espectacle de circ que pretén conscienciar sobre la situació hídrica que pateix el 
nostre planeta i bona part de la població.  
 
L'acció tracta sobre la nostra relació amb l'aigua i el seu paper com a agent clau de 
desenvolupament. A través d'una història amena es descobreixen els llaços 
comunitaris que ens uneixen amb l'aigua i la necessitat d'establir vincles de cooperació 
i solidaritat.  
     
 Cost unitari x nombre d'accions 2.021,25 X 6 =   12.127,5 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)      9.702 € 
 Cost per a l'ens local (20 %) 404,25 X 6 =    2.425,5 € 
 
Entitat Nova. Centre per a la Innovació Social. 
NIF G62083357 
Acció Conferència, exposició i taller per construir ponts i acollir a la 

població refugiada a Catalunya 
 
Aquesta acció vol sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania a través de 3 grans activitats: 
l’exposició fotogràfica “Els Murs d’Europa”, la conferència “Frontera Sud i les altres 
refugiades” i el taller formatiu “Cap a nous models de frontera basats en el respecte als 
drets humans”. Les activitats es desenvolupen seguint una metodologia participativa i 
interactiva, potenciant la reflexió i l’acció ciutadana. 
     
Amb aquesta acció es vol fer partícip a la ciutadania de les realitats de les persones 
refugiades i alhora promoure la reflexió sobre la necessitat de revisar i construir 
fronteres que respectin els drets humans. 
     
 Cost unitari x nombre d'accions 3.750 X 4 =   15.000 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)    12.000 € 
 Cost per a l'ens local (7,4%) 280 X 4 =    1.120 €     
 
Entitat Fundació Catalana Akwaba 
NIF G61060588 
Acció Taller contaconte “El diari de la Naaku”  
 
Activitat de conta- conte per cicle de primària (1er a 4rt preferentment). Mitjançant el 
quadernet personal de la Naaku, una nena de la Costa d'Ivori, reflexionem sobre la 
guerra i les seves conseqüències (desplaçaments forçats, atur, malalties, vulneracions 
de drets humans...) així com de les possibilitats de reconstrucció post- bèl·lica 
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 Cost unitari x nombre d'accions 146 X 15 =   2.190 € 
 Cost per a la Diputació (65,753 %)    1.440 € 
 Cost per a l'ens local (13,698%) 20 X 15 =     300 € 
 

Entitat Fundació Catalana Akwaba  
NIF G61060588 
Acció Taller conta conte “El viatge de Konan” 
 

Activitat de conta conte per cicle de primària. La guerra obliga en Konan, un elefant de 
la Costa d'Ivori, a marxar de casa seva. Inicia el viatge amb la seva família però es va 
trobant amb altres animals que també estan fugint de la guerra per viure en un lloc 
més tranquil i en pau. La història s'acompanya d'una sèrie d'activitats per aprofundir en 
el tema de la guerra i els desplaçats. Els objectius de l'activitat són: desenvolupar una 
actitud favorable vers la cultura de pau, promoure la reflexió crítica i la participació i 
reflexionar sobre les conseqüències de la guerra en les persones i els infants.  
      

 Cost unitari x nombre d'accions 133,03 X 15  =  1.995,45 € 
 Cost per a la Diputació (62,414 %)    1.245,45 € 
 Cost per a l'ens local (15%) 20 X 15 =     300 € 
 

Entitat Associació IMAGO  
NIF G64104482 
Acció Taller per nens “ Actuem per construir un món millor: El camí de 

les granotes” 
 

Tallers adreçat a nens i nenes de 6 a 11 anys per treballar, a partir de la papiroflèxia 
com a instrument d’animació lúdic, els valors de la cooperació, del respecte a la 
diversitat i el medi ambient al món. En paral·lel als tallers s’ofereixen sessions 
formatives als mestres per avançar les idees i el concepte de biocivilització a l’aula, i 
com treballar-ho amb els nens i nenes per continuar la línia formativa iniciada als 
tallers. 
 

 Cost unitari x nombre d'accions 450 X 6  =    2.700 € 
 Cost per a la Diputació (80 %)     2.160€ € 
 Cost per a l'ens local (17,7%) 80 X 6 =      480 € 
 

Entitat Fundació Catalana de l’Esplai 
NIF G61096368 
Acció Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xikin) orella, (kux) cor. 
 

L’acció vol sensibilitzar als infants, mitjançant el coneixement de contes populars de 
Guatemala de la cultura quitxé, de la importància de contribuir col·lectivament al 
coneixement dels contes populars d'altres països i en d'altres llengües per tal de 
valoritzar les cultures i llengües tradicionalment minoritzades. Es treballa a partir d’un 
recull de 7 contes de Guatemala que donen a conèixer el drets lingüístics i culturals del 
poble quitxé de Guatemala. 
 

 Cost unitari x nombre d'accions 785,5 X 5  =   3.927,5 € 
 Cost per a la Diputació (74,539 %)    2.927,5 € 
 Cost per a l'ens local (12,7%) 100 X 5 =      500 €  
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Entitat Fundación Tus Ojos  
NIF G85166577 
Acció Imatgeacció Solidària (segona edició) 
 
Sessions de cinema i valors a l'aula. Es treballa amb audiovisuals dissenyats 
íntegrament per joves, amb eines que els hi siguin familiars com el llenguatge 
cinematogràfic narratiu, un portal web amb continguts en els que es puguin identificar i 
on els protagonistes sempre són els joves. 
 
Amb aquests mitjans es dona a conèixer la importància de la cooperació i es donen a 
conèixer les iniciatives de solidaritat més properes. 
      
 Cost unitari x nombre d'accions 980 X 7  =   6.860 € 
 Cost per a la Diputació (71,837 %) 4.928 € 
 Cost per a l'ens local (17,96%) 176 X 7 = 1.232 € 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER HAVER ESGOTAT EL PRESSUPOST 
DISPONIBLE 
 
Entitat   SETEM Catalunya  
NIF G59523910  
Acció Tallers didàctics i de sensibilització per un món nou 
 
Entitat   COMSOC - Comunicació Social  
NIF G64971229  
Acció Drets i humans 
 
Entitat   Servei Civil Internacional  
NIF G08849549  
Acció  Jocs de taula i simulació per entendre el món 
   
Entitat   Grup Eirene  
NIF G65665226 
Acció  El viatge més difícil: Immigració i refugi 
 
SOL•LICITUDS DESESTIMADES PER NO OBTENIR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA 
   
Entitat   Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat 
NIF G60591310 
Acció   Cercles. Taller de cinema cooperatiu 
 
Entitat   Fundació Internacional Olof Palme  
NIF G59135723 
Acció   Construïm un món solidari 2016 
 
Entitat   Fundació Grup Tercer Món Mataró 
NIF G62746128 
Acció  Amb gust de Café - Contes musicals sobre el Cafè del Comerç 

Just 
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Entitat   Fundació Catalana de l'Esplai  
NIF G61096368 
Acció    Un regal per a en Karim. Taller de Consum responsable 
 
Entitat   Fundació per la Pau (FundiPau)  
NIF G08967341 
Acció    Curs "Promoure la pau en un món en guerra" 
 
Entitat   Ruido Photo   
NIF  G64219454  
Acció    Exposició itinerant sobre la crisi de refugiats 
 
Entitat   Ruido Photo   
NIF  G64219456  
Acció    Exposició sobre crisis humanitàries a Amèrica Llatina 
 
Entitat   Fundació Grup Tercer Món Mataró   
NIF G62746128 
Acció    Cuinem junts amb el millor del Comerç Just 
  
Entitat   Pallassos Sense Fronteres   
NIF G60343951 
Acció  Payasos Sin Fronteras y el acompañamiento emocional a 

través de la risa a las personas refugiades 
 
Entitat   Fundació Grup Tercer Món Mataró   
NIF G62746128  
Acció    Taller: Canviem el món amb el Café del Comerç Just 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER PRESENTACIÓ FÓRA DE TERMINI 
 (Base Específica 6) 
 
Entitat:  Solidaritat Castelldefels Kasando  
NIF:  G61113122  
Acció:  Mòbils Hight Tech vides Low Cost 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER NO AJUSTAR-SE ALS ÀMBITS TEMÀTICS 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  (Base específica 2) 
 
Entitat  Ecoserveis  
NIF  G60037348  
Acció       Fuel Poverty Group: fer front a la pobresa energètica des de l'acció 

comunitària 
 
Segon.- DISPOSAR les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona 
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la 
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que 
s’atorguen és de NORANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
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VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (97.576,24 €), amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 

• QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (48.788,12 €) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-
92400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la corporació; i 

• QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (48.788,12 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400-
489* del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la Corporació. 
 

El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la 
Base Específica 17 de les reguladores de l’Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament 2016; i les despeses generades per les activitats subvencionades es 
justificaran en el termini i forma establertes en la seva Base Específica 18 (AJG 
264/16). 
 
Tercer.- ALLIBERAR el saldo sobrant per import de DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-
I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (2.423,76 €), respecte de l’autorització 
de despesa de CENT MIL (100.000) EUR realitzada com a conseqüència de 
l’aprovació de la convocatòria que incorpora les bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, 
dins de “l’Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016 (AJG 264/16), per 
correspondre a imports que finalment no s’han atorgat. 
 
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament 
de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, referent a l’acord de voluntats entre les 
cooperacions catalanes per a la resposta a la crisi de refugi.- 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: 
 
I. ANTECEDENTS 

 
La Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació local, a través de la Direcció de 
Relacions Internacionals, fomenta la cooperació i la solidaritat internacional com a 
marc idoni per l’intercanvi mutu d’experiències, especialment en l’àmbit dels governs 
municipals.  
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En aquest sentit, des del 2008, la Diputació de Barcelona dóna suport als municipis 
libanesos per reforçar i crear les condicions i capacitats que afavoreixin la 
governabilitat democràtica local.  
 
El Líban és un país que tradicionalment ha patit molta inestabilitat política i conflictes 
d’abast internacional. Els seus municipis són estructures fràgils però que presten uns 
serveis bàsics pel benestar de la ciutadania i és per aquesta raó que la Diputació de 
Barcelona els hi dóna suport. 
 
Actualment, el Líban és un dels països més afectats per la crisi de Síria amb 1,17 
milions de refugiats registrats "oficialment" al país en l'any 2015. Aquest elevat  
nombre representa gairebé la meitat de la població del Líban fet que té un impacte 
molt important al país en termes d'economia, demografia, inestabilitat política i de 
seguretat. 
 
Les infraestructures del país no s'adapten a la creixent quantitat de persones i serveis 
(educació, salut, aigua ...) ja que són insuficients. A nivell local, ha augmentat la 
sensació d'inseguretat entre la població i existeix cert descontentament de la població 
del Líban a causa de l'assistència internacional només als refugiats. En aquest sentit, 
han aparegut múltiples problemes que posen en dificultat l’estabilitat i la cohesió social 
dels territoris, causant tensió entre les comunitats d'acollida i els refugiats. 
 
Davant aquesta delicada situació, els actors de la cooperació – Generalitat de 
Catalunya, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de 
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament - han decidit coordinar-se per tal de donar una resposta unitària a 
aquesta crisi. 
 
Per tot l’anterior, i tenint en compte la coincidència d’objectius entre la Diputació de 
Barcelona i els altres actors de la cooperació catalana, mitjançant aquest acte es 
proposa l’aprovació del present acord de voluntats. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola, on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.  
 
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis d’autonomia 
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que les administracions 
públiques podran establir convenis estables i altres formes de col·laboració.  
 
Vist els valors, finalitats i principis que s’estableixen en els articles 3, 4 i 6 de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

46 

Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Atès que aquest acord de voluntats entre la Diputació de Barcelona, el Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona està inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que el conveni d’acord de voluntats que es proposa coincideix, amb la naturalesa 
i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article 
47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 108 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta de Govern  
l’aprovació dels convenis marc o protocols, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
l’Ajuntament de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona “Acord de voluntats entre les cooperacions catalanes per 
la resposta a la crisi de refugi”, el text literal de la qual és el següent:  
 

“ACORD DE VOLUNTATS ENTRE LES COOPERACIONS CATALANES PER LA 
RESPOSTA A LA CRISI DE REFUGI  
 
Barcelona, [...]  
 
REUNITS 
 
Per una part, l’Hble. Sr. Raül Romeva, Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència, en representació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
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i Transparència de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
Per l’altra part, la Sra. Ada Colau Bayano, Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Per l’altra part, la Sra. Meritxell Budó, Alcaldessa de la Garriga, en qualitat de Presidenta del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
Per l’altra part, la Sra. Mercè Conesa, Alcaldessa de Sant Cugat, en qualitat de Presidenta 
de la Diputació de Barcelona 
 
Per l’altra part, el Sr. Alfred Bosch, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de 
Vicepresident d’Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per atorgar aquest acte i 
obligar-se en representació de les institucions que representen i  
 
MANIFESTEN 

 
I. Que Síria pateix la crisi humanitària més complexa i dinàmica que existeix actualment 

al món. El conflicte armat es troba ja en el seu sisè any: s’ha cobrat més de 250.000 
vides, més d’un milió de persones ferides i 13,5 amb necessitat d’assistència 
humanitària (6 milions dels quals son nens i nenes). La crisi ha desplaçat de les seves 
llars més d’11 milions de persones, incloent persones desplaçades internament (4,8) i 
refugiades (6,6) sobretot als països veïns. Nacions Unides xifra la crisi en uns 4,6 
milions de refugiats a Egipte, Iraq, Jordània, Líban, Turquia i el nord d’Àfrica. En 
aquests països, comunitats que ja eren vulnerables han d’assumir l’afluència massiva 
de nova població. 

 
II. Que les extremes condicions de vida i l’escassetat de recursos han portat a més de 

mig milió de sirians i sirianes a fugir cap a Europa a través del Mediterrani. El mar 
s’ha cobrat moltes vides (més de 10.000) i moltes altres persones (s’estimen en més 
de 50.000) es troben atrapades entre fronteres tancades.  

 
III. Que la greu crisi impacta en la societat catalana i genera múltiples voluntats i 

expressions de solidaritat per part de la ciutadania.  
 

IV. Que s’han creat diferents instruments per coordinar l’acollida a Catalunya de 
persones refugiades. La Generalitat ha creat el Comitè per l’Acollida de les Persones 
Refugiades dins el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb 
representació de les resta d’administracions. L’Ajuntament de Barcelona ha creat el 
Pla de Ciutat Refugi de Barcelona. Finalment, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament treballa en els següents eixos: a) suport a les persones refugiades 
en rutes de fugida; b) suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida; i 
educació per al desenvolupament i sensibilització als municipis. L’Àrea Metropolitana 
de Barcelona dóna suport i col·labora amb els ajuntaments metropolitans en les 
accions d’acollida i serveis a les persones sol·licitants d’asil i en la creació de la Xarxa 
Catalana de ciutats refugi.  

 
V. Durant el 2015 i 2016 diferents administracions catalanes han fet contribucions 

econòmiques per donar resposta a les necessitats humanitàries de la població 
afectada per la guerra a Síria. Les actuacions s’han dut a terme mitjançant la 
intervenció d’organitzacions catalanes de reconeguda trajectòria en l’àmbit de l’acció 
humanitària. 
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VI. Que, segons l’article 3 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament (Llei 26/2001 en endavant), l’activitat de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals en matèria de cooperació s’ha d’orientar al foment de la 
pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, 
nacions i estats, i també la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i les tensions 
socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de la convivència. 

 
VII. Que, segons l’article 4 de la Llei 26/2001, l’activitat de l’Administració de la Generalitat 

i els ens locals en matèria de cooperació té per finalitat la contribució a prevenir i 
solucionar les situacions d’emergència. 

 
VIII. Que, segons l’article 6 de la Llei 26/2001, l’activitat de l’Administració de la Generalitat 

i dels ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional s’atén als principis de coordinació, col·laboració i cooperació entre les 
administracions públiques, en el marc de les respectives competències, i també amb 
altres agències i organismes internacionals de solidaritat i cooperació. 

 
IX. Que les parts han considerat la conveniència de subscriure un Acord de Voluntats 

(AdV en endavant) a fi d’articular una cooperació de país que pugui donar una 
resposta articulada, eficaç i eficient a la gravetat i abast dels reptes que implica 
l’actual crisi de refugi amb el següents 

 
PACTES 
 
Primer. Que les parts s’intercanviaran informació sobre la situació i el context de la zona 
afectada així com de les actuacions que fan i preveuen realitzar en origen i en trànsit, en 
resposta a la crisi de refugi.   
 
Segon.- Que les parts promouran la realització de missions a terreny conjuntes i/o 
coordinades.  
 
Tercer.- Que les parts concertaran una actuació conjunta al Líban orientada a l’enfortiment 
dels municipis i les autoritats locals per afrontar els reptes que els suposa l’arribada massiva 
de població refugiada a les seves comunitats que ja de per sí són vulnerables. Aquesta 
actuació conjunta es traduirà en un acord amb el PNUD Líban que servirà també de 
paraigües per l’articulació d’assistències tècniques de les diferents institucions signatàries.  
 
Quart.- Que les parts, a partir de l’experiència de l’actuació concreta al Líban, avançaran en 
la definició d’un programa de treball conjunt i/o coordinat a la zona afectada per la crisi de 
refugi que permeti articular els diferents instruments de què disposen les parts, i que inclogui 
una estratègia de seguiment i avaluació de les actuacions realitzades així com la definició 
d’accions comunicatives i de sensibilització.  
 
Cinquè.- L’AdV entrarà en vigor en el dia de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2017 i podrà ser prorrogat o modificat per acord mutu de les parts, per escrit, mentre 
sigui vigent.  
 
Sisè.- Atès que aquest document és un acord de voluntats, qualsevol dubte o divergència 
que pugui sorgir en relació amb la seva interpretació o execució, es resoldrà per mutu acord 
de les parts. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest AdV per quintuplicat i a 
un sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.”  
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Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent als interessats.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració “Una política regional 
forta i renovada per a totes les regions post-2020”.- 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: 
 
“La Comissió Europea ha iniciat els debats sobre el futur de la Política Regional de la 
UE més enllà del 2020; principal política d’inversió de la Unió mitjançant els Fons 
Estructurals i d’Inversió Europeus (EIE). 
 
Els objectius d’aquesta política són donar suport a la creació de llocs de treball, la 
competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans a totes les regions i ciutats de la Unió 
Europea. 
 
La crisi econòmica, la crisi dels refugiats i el terrorisme, entre d’altres reptes, han creat 
unes noves necessitats de recursos a molts dels estats membres de la UE, i els Fons 
Estructurals i d’Inversió Europeus (EIE) es poden convertir en el cavall de batalla entre 
les regions i els Estats membres més enllà de l’actual període de programació. 
 
Els primers debats sobre el futur de la política regional han posat de manifest que hi ha 
un risc real de transformació d’aquesta política i les regions i els governs locals podrien 
ser els grans perdedors. 
 
Les regions particularment més desenvolupades de la UE, com la Baixa Àustria o 
Catalunya entre moltes d’altres, són les que poden perdre més en les futures 
negociacions pel que fa a la distribució d’aquests fons. Així doncs, la darrera primavera 
la regió austríaca de la Baixa Àustria va iniciar una acció de defensa d’aquests fons 
essencials per a les regions i, va presentar a la resta de regions, ciutats i xarxes 
europees presents a Brussel·les, una Declaració política amb una petició expressa de 
continuïtat de la política regional.  
 
Més de 160 regions europees i diverses xarxes de governs locals i regionals han 
signat la Declaració política amb el nom “Una política regional forta i renovada per a 
totes les regions post-2020”. Entre les regions signants trobem la regió de Catalunya. 
 
En un exercici per visualitzar aquesta voluntat dels territoris en la defensa d’una 
política regional forta, el passat 28 de setembre la regió de la Baixa Àustria va 
organitzar una gran Cimera de presidents i una conferència sobre la contribució de les 
regions d’Europa en la gestió del seu futur. En aquest acte van participar el president 
del Comitè de les Regions, la Comissària europea de la política regional, la presidenta 
de la comissió de política regional del Parlament europeu, entre un ampli ventall de 
presidents de regions i xarxes europees. 
 

En aquest acte es va fer entrega als representants de les institucions europees del 
Llibre que recollia les declaracions polítiques signades pels representants territorials 
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regionals i locals d’arreu d’Europa representant el 63% del total de la població dels 28 
Estats membres. 
 

Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per la Diputació de 
Barcelona ja que defensa una política regional que estimula el desenvolupament 
econòmic i social, recolza i reforça els governs locals alhora que els permet adaptar-se 
millor als nous reptes de la globalització, i a la vista de les competències de les 
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos 
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
 

Atès que la Declaració “una política regional forta i renovada per a totes les regions 
post-2020” és un document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i 
que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis 
marc o protocols generals, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta de Govern 
l’aprovació dels convenis marc o protocols, per delegació de la Presidència. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració “una 
política regional forta i renovada per a totes les regions post-2020”, d’acord amb el text 
que es transcriu a continuació en llengua catalana i anglesa:  
 

“UNA POLÍTICA REGIONAL FORTA I RENOVADA PER A TOTES LES REGIONS POST-
2020 

 
“Nosaltres, les regions i les entitats locals d’Europa, som les responsables de dissenyar i 
d’implementar les estratègies de desenvolupament, de prestar serveis als nostres ciutadans 
i de dur a terme les reformes necessàries per preparar els nostres territoris de cara al futur. 
Tot i atenir-nos plenament als principis fonamentals de la Política regional de la UE, creiem 
que queda molt camí per recórrer per aconseguir la cohesió econòmica, social i territorial a 
Europa. A causa de les crisis que amenacen el cor del projecte europeu, aquests objectius 
tenen més importància que mai. 
 
Som i volem seguir sent interlocutores clau de les institucions europees i involucrar-nos 
plenament en la preparació d’una Política regional renovada capaç de respondre als 
principals reptes a què ha de fer front Europa ara i en el futur. Així doncs, nosaltres, les 
regions i les entitats locals d’Europa, estem preparades per contribuir a la reformulació de la 
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Política europea regional post-2020. Ens hem compromès a aportar elements concrets i 
innovadors als diferents punts del debat, com per exemple, la simplificació, la flexibilitat, 
l’avaluació del rendiment basat en els resultats i la relació amb el Semestre europeu.” 
 

Per això, nosaltres, les regions sotasignades, hem adoptat la declaració següent: 
 

La legitimitat democràtica de la Unió Europea (UE) es basa en els principis de subsidiarietat 
i proporcionalitat i, per tant, les decisions han de ser preses tan a prop dels ciutadans com 
sigui possible. La Política de cohesió és una de les principals polítiques europees que millor 
representa aquests principis, gràcies a la governança compartida i multinivell que hi opera, i 
altres principis com el d’associació, solidaritat, cooperació i l’adopció de mesures basades 
en dades empíriques i adaptades al context local. És una política centrada en les persones 
que utilitza instruments adaptats a les necessitats de les regions i les ciutats, de manera que 
aquestes puguin contribuir als objectius de la UE d’acord amb la seva situació i necessitats 
específiques. Per tal que les polítiques i les iniciatives europees tinguin èxit i impacte, la UE 
necessita que els actors regionals i locals hi estiguin plenament implicats. La Política de 
cohesió és clau de cara a fomentar la planificació i l’execució sostenible a llarg termini 
d’inversions centrades en les prioritats estratègiques de la UE, com ara la recerca, la 
innovació, l’energia renovable, les pimes, la competitivitat, la creació de llocs de treball, etc. 
A més, la Política de cohesió és la política europea que millor permet quantificar-se quant a 
resultats. 
 

Una política per a totes les regions d’Europa 
 

La Política de cohesió comprèn totes les regions d’Europa, per la qual cosa contribueix a 
promoure la convergència i a reduir la disparitat dins i entre les regions, alhora que les ajuda 
a assolir els objectius comuns europeus. És per això que la Política de cohesió ha de 
seguir abraçant totes i cadascuna de les regions durant el període post-2020. 
 

Finançament suficient per a totes 

 

Una dotació pressupostaria suficient és condició indispensable per a una execució efectiva 
en el conjunt de la UE. Tenint en compte els diferents tipus de reptes socioeconòmics i 
mediambientals que persisteixen en el si de la UE, les subvencions han de mantenir-se 
com el principal instrument de finançament en totes les regions, de manera que 
aquestes puguin fer ús dels instruments financers quan ho creguin convenient. 
 

El dret de les regions menys desenvolupades a rebre la major part de les assignacions 
financeres és inqüestionable. Al mateix temps, però, és fonamental donar suport a les 
regions en transició perquè segueixin creixent, així com també ho és permetre a les regions 
més desenvolupades consolidar els seus èxits mitjançant el finançament suficient. És ben 
sabut que les regions més desenvolupades faciliten i desencadenen processos dinàmics 
entre totes les regions. 
 
La Cooperació territorial europea com un element clau 
 
La cooperació transfronterera, transnacional i interregional agrupa actors de diferents Estats 
membres i regions, per la qual cosa suposa una contribució essencial a Europa i als seus 
ciutadans, i garanteix una major visibilitat del valor afegit europeu. És per això que la política 
integral de cooperació territorial hauria d’esdevenir més reforçada i hauria de comptar amb 
els recursos suficients. 
 
Un enfocament basat en la realitat regional 
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S’ha de garantir un enfocament més flexible que contempli els diferents tipus de 
mesures de finançament per tal de guanyar en efectivitat i eficiència, i poder respondre 
més ràpidament a les necessitats i als reptes. La simplificació és condició indispensable per 
a una millor execució. S’ha d’establir un equilibri proporcional entre la càrrega administrativa 
i el grau de suport. La Política regional ha de ser flexible per tal de poder cobrir diferents 
necessitats regionals durant la programació i l’execució dels projectes. S’ha de crear un nou 
tipus de col·laboració basada en la confiança entre les regions, els Estats membres i les 
institucions europees per tal d’implementar la política de manera més eficaç. 
 
Nosaltres, les regions i les entitats locals d’Europa, fem una crida a les institucions 
europees així com als Estats membres perquè prenguin en consideració aquesta 
posició comuna en el disseny de la futura política de cohesió post-2020.” 
 

“STRONG RENEWED REGIONAL POLICY FOR ALL REGIONS POST 2020 
 
“We, Regions and local entities of Europe, are responsible for the design and 
implementation of development strategies, for providing services to our citizens and for 
carrying out the necessary reforms to prepare our territories for the future. While deeply 
attached to the fundamental principles of EU Regional policy, we believe that there is still a 
long way to go to achieve economic, social and territorial cohesion in Europe. These goals 
remain more relevant than ever, given the crises that threaten the very heart of the European 
Project.  
 
We are, and wish to remain, key partners of the European institutions and to be closely 
associated in the preparation of a renewed Regional policy that responds to the main 
challenges Europe faces today and into the future. We, Regions and local entities of Europe, 
are thus ready to contribute to the re-shaping of the post-2020 European Regional Policy. 
We are committed to provide concrete and innovative contributions on the various elements 
of the debate, including simplification, flexibility, results-based performance assessment and 
the link with the European semester.”  
 
For these reasons, we, the undersigned regions, have adopted the following 
declaration:  
 
The democratic legitimacy of the European Union is built upon the principles of subsidiarity 
and proportionality, where decisions should be taken as close to the citizens as possible. 
Cohesion policy is one of the major European policies fully embracing these principles 
through shared and multilevel governance, partnership, solidarity, cooperation, evidence- 
and place-based arrangements. It is people-centred and its instruments are tailor-made to 
allow regions and cities to contribute to the EU objectives according to their specific 
situations and needs. For European policies and initiatives to be relevant and successful, the 
EU needs the true involvement of regional and local actors. Cohesion policy is key to the 
stable and reliable planning and delivery on the ground of long-term investments in strategic 
EU priorities, such as research, innovation, renewable energy, SME, competitiveness, job 
creation etc. It is the EU policy that can be best measured.  
 
A policy for all regions in Europe  
 
Cohesion policy brings together all regions of Europe and therefore helps to both promote 
convergence and to reduce disparities within and between regions while also enabling them 
to achieve common European goals. Therefore Cohesion policy must continue to cover 
each and every region for the post-2020 period.  
 
Sufficient funding for all  
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A well-resourced budgetary allocation is the pre-condition for a credible delivery across the 
EU. In recognition of the types of socio-economic and environmental challenges that persist 
right across the EU, grants must be maintained as the main funding instrument for all 
regions. Additionally, regions should be able to use financial instruments where appropriate. 
Keeping the largest amount of financial allocations for the less developed regions should not 
be questioned. At the same time it is vital to support the transition regions in their efforts to 
further grow and to enable more developed regions to consolidate and strengthen their 
achievements through sufficient funds. It is recognised that more developed regions facilitate 
and trigger dynamic processes among all regions.  
 
European Territorial Cooperation a key element  
 
By bringing together actors from different Member States and regions, cross-border, 
transnational and interregional cooperation deliver an essential contribution to Europe and its 
citizens and ensure a highly visible European added value. Therefore this comprehensive 
policy of territorial cooperation should be further strengthened and well-resourced.  
 
An approach based on regional realities  
 
A more flexible approach reflecting the different types of funding measures must be 
guaranteed to achieve effectiveness and efficiency, responding quickly to needs and 
challenges. Simplification is a condition for better delivery. A proportional balance needs to 
be struck between the administrative burden and the extent of support. Regional policy 
requires flexibility to be able to embrace diverse regional needs in the programming and 
implementation of projects. A new type of partnership built on trust between regions, 
Member States and EU-institutions should be established in order to implement the policy 
more effectively.  
 
We, regions and local entities of Europe, call on the European Institutions as well as 
the Member States to take this common position into consideration with regard to the 
shape of the future cohesion policy post 2020.”  
 

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent als interessats.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni a formalitzar entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, per col·laborar en projectes de foment de 
la llengua catalana.- 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: 
 
“Antecedents 
 
1. L’any 1983 es va aprovar la primera llei de política lingüística, i a partir d’aquell 

moment, el coneixement i l’ús del català ha experimentat en general un augment 
considerable en diferents àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de 
comunicació, les administracions catalanes, la retolació i la publicitat, el teixit social 
associatiu, entre d’altres. 
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2. La col·laboració entre el Govern de la Generalitat i les entitats locals en la 
normalització lingüística ha estat intensa i continuada, i ha tingut fites remarcables, 
com la creació el 1988 del Consorci per a la Normalització Lingüística. També ha 
estat clau la col·laboració entre les entitats municipals de Catalunya i el Govern per 
a l’elaboració i difusió, per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística, d’un 
model de Reglament local per a l’ús de la llengua catalana, adoptat per molts ens 
locals.  

 
3. La Diputació de Barcelona ha estat una de les administracions pioneres en la 

normalització lingüística del català a l’administració local, mitjançant el Decret de 5 
d’octubre de 1983 en aplicació de la Llei de normalització lingüística. 

 
4. La Direcció General de Política Lingüística, com a òrgan d’anàlisi, direcció, 

planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, va portar a terme durant l’any 2015 i part de l’any 2016 diferents 
projectes en aquesta línia, i va signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de 
col·laboració el 22 d’abril de 2015 que fou prorrogat mitjançant addenda l’1 de 
gener de 2016. Per tal de continuar aquesta col·laboració i poder fer més difusió del 
català tant en projectes de formació en català per a l’empresa i en la terminologia i 
traducció de normes d’estandardització ISO/UNE, ambdues parts estan 
interessades en la subscripció d’un nou conveni. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el 

Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir, estimular i fomentar l'ús del 
català en l’àmbit laboral, professional, mercantil i publicitari, entre altres. 

 
2. El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 

l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, 
assenyala que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de 
política lingüística, que exerceix per mitjà de la Direcció General de Política 
Lingüística (en endavant DGPL). 

 
3. L’article 68.1.a) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del 

Departament de Cultura preveu que la Direcció General de Política Lingüística és 
l'òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya; i que té entre els seus objectius proposar 
i impulsar iniciatives per promoure l’ús social del català i augmentar-ne la demanda 
de serveis i productes, així com fomentar l'ús del català en tots els sectors 
d'importància per la seva repercussió social. 

 
4. L’article 50 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, 

de 19 de juliol, estableix que els poders públics han de protegir el català en tots els 
àmbits i sectors i han de fomentar el seu ús, difusió i coneixement. 

 
5. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració. 
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6. L’apartat 3.4 i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 
14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, aquesta competència 
està delegada a la Junta de Govern per part de la Presidència.  

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per col·laborar en projectes de 
foment de la llengua catalana, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER COL·LABORAR EN PROJECTES 
DE FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
 
INTERVENEN 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada 
pel seu conseller, l’Honorable Sr. Santi Vila i Vicente, en virtut de les facultats que li 
confereix l’article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons estableix l’article 11 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i en virtut del seu nomenament pel Decret................ 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva 
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’any 1983 es va aprovar la primera llei de política lingüística, i a partir d’aquell 

moment, el coneixement i l’ús del català ha experimentat en general un augment 
considerable en diferents àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de comunicació, 
les administracions catalanes, la retolació i la publicitat, el teixit social associatiu, entre 
d’altres. 

 
2. La col·laboració entre el Govern de la Generalitat i les entitats locals en la normalització 

lingüística ha estat intensa i continuada, i ha tingut fites remarcables, com la creació el 
1988 del Consorci per a la Normalització Lingüística. També ha estat clau la 
col·laboració entre les entitats municipals de Catalunya i el Govern per a l’elaboració i 
difusió, per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística, d’un model de 
Reglament local per a l’ús de la llengua catalana, adoptat per molts ens locals.  
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3. La Diputació de Barcelona ha estat una de les administracions pioneres en la 
normalització lingüística del català a l’administració local, mitjançant el Decret de 5 
d’octubre de 1983 en aplicació de la Llei de normalització lingüística. 

 
4. L’art. 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el 

Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir, estimular i fomentar l'ús del català 
en l’àmbit laboral, professional, mercantil i publicitari, entre altres. 

 
5. El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 

l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, 
assenyala que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de 
política lingüística, que exerceix per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística 
(en endavant DGPL). 

 
6. L’article 68.1.a) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del 

Departament de Cultura, preveu que la Direcció General de Política Lingüística és 
l'òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de 
la Generalitat de Catalunya; i que té entre els seus objectius proposar i impulsar 
iniciatives per promoure l’ús social del català i augmentar-ne la demanda de serveis i 
productes, així com fomentar l'ús del català en tots els sectors d'importància per la seva 
repercussió social. 

 
7. Conscients de la importància i necessitat de continuar avançant en la normalització de 

la llengua catalana, la Diputació de Barcelona va crear l’any 2014 un nou òrgan de 
política lingüística que té, entre altres funcions, la de vetllar per la qualitat lingüística i la 
comunicació eficaç, i la de fomentar la formació i el perfeccionament dels coneixements 
de llengua general i dels llenguatges d'especialitat. 

 
8. Totes dues parts constaten que hi ha sectors on l’ús del català és encara deficitari, com 

en l’àmbit de l’empresa, on calen iniciatives que permetin fer créixer la presència del 
català, així com també cal incidir en actuacions que incrementin la qualitat, el prestigi i 
la difusió de la llengua. 

 
9. La Direcció General de Política Lingüística, com a òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, 

coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, va portar 
a terme durant l’any 2015 i part de l’any 2016 diferents projectes en aquesta línia, i va 
signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració el 22 d’abril de 2015 
que fou prorrogat mitjançant addenda l’1 de gener de 2016. Per tal de continuar 
aquesta col·laboració i poder fer més difusió del català tant en projectes de formació en 
català per a l’empresa i en la terminologia i traducció de normes d’estandardització 
ISO/UNE, ambdues parts estan interessades en la subscripció d’un nou conveni. 

 
10. La participació de la Diputació de Barcelona en projectes d’interès general que afecten 

el conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura i l’educació ha estat i és una 
constant en els darrers anys. 

 
11. La minuta de conveni ha estat aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data .......... 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte 
i, de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents 
 
PACTES 
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Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i la 
Diputació de Barcelona per realitzar projectes de foment del català, que incideixin a 
incrementar la qualitat, el prestigi i la difusió de la llengua. 
 
Segon. Contingut de la col·laboració 
 
Aquesta col·laboració se centrarà en dos projectes: 
 

 Formació en català per a l’empresa 
 

L’objectiu d’aquest projecte és estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit 
empresarial i comercial i, si escau, a través dels centres de promoció econòmica locals i del 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
L’àmbit d’actuació seran les empreses i els comerços de l’àmbit territorial propi de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta formació consistirà en l’organització de diversos cursos amb un total de 1.125 
hores.  
 

 Terminologia i traducció de normes d’estandardització ISO/UNE 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la traducció, per mitjà del centre de Terminologia Termcat, 
d’un mínim de quatre normes d’estandardització ISO/UNE, de la documentació i la gestió de 
la informació, atesa l’extensa xarxa de biblioteques que pertany a la Diputació. 
 
Tercer. Compromisos de les parts  
 
Les actuacions assenyalades en el pacte anterior comportaran uns compromisos per 
cadascuna de les parts. 
 
a) En relació amb el projecte Formació en català per a l’empresa, la Direcció de Política 
Lingüística (d’ara endavant DGPL), es compromet a: 
 

- Organitzar i coordinar els cursos.  
- Promoure els mitjans materials perquè es puguin dur a terme. 
- Fixar, juntament amb la Diputació de Barcelona, el disseny i contingut de l’acció 

formativa, així com la definició de les condicions per portar-la a terme. 
- Fixar, juntament amb la Diputació de Barcelona, els llocs on es portaran a terme les 

accions formatives. 
- Garantir la presència de la imatge institucional que faciliti la Diputació a la pàgina web, 

tríptics i en els suports digitals, i en general, farà constar la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en tots aquells elements de comunicació relacionats amb l’acció formativa. 

 
Per la seva part, la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

- Promoure els mitjans materials i econòmics perquè es puguin dur a terme. 
- Fixar, juntament amb la DGPL, el disseny i contingut de l’acció formativa i la definició 

de les condicions per porta-la a terme. 
- Fixar, juntament amb la DGPL, els llocs on es portaran a terme les accions 

formatives. 
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- Finançar amb pressupost propi fins a un màxim de 86.000 €, que transferirà al 
Departament de Cultura de la Generalitat; d’aquests 86.000 €, 15.000 € aniran a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/10500/94100/45000 del pressupost vigent de la 
corporació, i la resta anirà a càrrec de l’aplicació G/10500/941XX/450XX del pressupost 
de l’any 2017. Aquest import es farà efectiu en tres pagaments: 

 
o El primer pagament d’un màxim de 15.000 € es farà efectiu en el moment de la 

signatura d’aquest conveni que dóna lloc a l’inici de les actuacions. 
o El segon pagament d’un màxim de 25.000 € es farà efectiu, abans del 30 d’aril, 

previ informe de justificació parcial amb la relació de les despeses pagades fins 
al moment, i un informe per part de la comissió de seguiment prevista en el pacte 
quart, comprensiu de totes les activitats realitzades fins aquell moment i de la 
correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel 
Departament de Cultura 

o El tercer i últim pagament d’un màxim de 46.000 € es farà efectiu, abans del 31 
de juliol, prèvia presentació de la relació de la totalitat de les despeses 
efectivament realitzades i pagades, així com previ informe per part de la comissió 
de seguiment comprensiu de la totalitat de les activitats realitzades i de la 
correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel 
Departament de Cultura en virtut d’aquest conveni. 

 
b) En relació amb el projecte Terminologia i traducció de normes d’estandardització 

ISO/UNE, la DGPL, es compromet a: 
 

- Encarregar-se de la traducció d’un mínim de quatre normes d’estandardització de 
l’àmbit de la documentació i la gestió de la informació. Totes aquestes tasques es 
duran a terme prèvia obtenció per part del Departament de Cultura, en cas que sigui 
necessari, dels drets d’explotació dels traductors corresponents. 

- Disposar els mitjans materials perquè es puguin dur a terme. 
- El Departament de Cultura també garantirà la presència de la imatge institucional que 

faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en els suports digitals, i en general, farà 
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tots aquells elements de 
comunicació relacionats amb aquestes actuacions. 

 
Per la seva part, la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

- Col·laborar en la normalització de les normes ISO. 
- Promoure els mitjans materials i econòmics perquè es puguin dur a terme. 
- Finançar amb pressupost propi fins a un màxim de 24.000 € que transferirà al 

Departament de Cultura de la Generalitat. D’aquests 24.000 €, l’import de 5.000 € 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/94100/45000 del vigent pressupost 
de la corporació, i la resta anirà a càrrec de l’aplicació G/10500/941XX/450XX del 
pressupost de l’any 2017. Aquest import es farà efectiu en tres pagaments: 

 
o El primer pagament d’un màxim de 5.000 € es farà efectiu en el moment de la 

signatura d’aquest conveni que dóna lloc a l’inici de les actuacions. 
o El segon pagament d’un màxim de 5.000 € es farà efectiu, abans del 30 d’abril, 

previ informe de justificació parcial amb la relació de les despeses pagades fins 
al moment, i previ informe, per part de la comissió de seguiment prevista en el 
pacte quart, comprensiu de les activitats realitzades fins a la data, i de la correcta 
aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i del 
Departament de Cultura. 

o El tercer pagament de 14.000 €, es farà efectiu, abans del 31 de juliol, prèvia 
presentació de la relació de la totalitat de les despeses efectivament realitzades i 
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pagades, i previ informe de la comissió de seguiment de la totalitat de les 
activitats realitzades i de la correcta aplicació dels fons compromesos per la 
Diputació de Barcelona i pel Departament de Cultura en virtut d’aquest conveni. 
 

El Departament de Cultura editarà conjuntament amb la Diputació de Barcelona un 
diccionari o un vocabulari en línia amb terminologia elaborada a partir de les normes. 
 
Quart. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Per al desenvolupament, aplicació, seguiment i control d’aquest conveni, es constituirà una 
comissió integrada per un representant de cadascuna de les parts. 
 
Per part del Departament de Cultura de la Generalitat es designa la directora general de 
Política Lingüística, i per part de la Diputació de Barcelona es designa al coordinador 
general. 
 
La comissió de seguiment tindrà també la funció de resoldre de manera amistosa les 
possibles controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació o aplicació d’aquest conveni. 
 
Es constitueix també una comissió tècnica pel desenvolupament dels continguts objecte 
d’aquest conveni i estarà formada per tres representants de cadascuna de les parts 
signatàries.  
 

- Per part del Departament de Cultura es designa la subdirectora general de Política 
Lingüística, la cap de l’Àmbit de Formació i Foment del Consorci per a la 
Normalització i el director del Termcat. 

- Per part de la Diputació de Barcelona es designa la cap de la Unitat Lingüística, un 
representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i un representant de 
l’Àrea de Presidència. 

 
La comissió tècnica tindrà les funcions següents: 
 

- Estudiar i aprovar les accions concretes, fases i altres aspectes necessaris per al  
compliment de les finalitats del conveni. 

- Fer el seguiment de la implantació i el desenvolupament del projecte. 
- Emetre un informe comprensiu de les activitats realitzades i de la correcta aplicació 

dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel Departament de Cultura 
en virtut d’aquest conveni. 

- Informar o assistir la Comissió de Seguiment, Vigilància i Control en aquells casos 
que requereixi d’una interpretació o aplicació tècnica dels aspectes del present 
conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de juliol  de 
2017. El conveni es podrà prorrogar per un nou període de la mateixa durada si les parts 
així ho consideren necessari en un nou document instrumental per escrit. 
 
Sisè. Causes de resolució 
 
Seran causa d’extinció del present conveni: 
 

- L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens 
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer. 
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- El transcurs del termini previst. 
- El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 

 
Setè. Protecció de dades 
 
Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal és a dir, en la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
Vuitè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
En cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació i 
aplicació d’aquest conveni, que no pugui ser resolta en primera instància per la comissió 
prevista en el pacte quart, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el 
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent deu mil euros (110.000 €) a 
favor del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb NIF número 
S0811001G 
 

 Quant a la quantitat de 20.000 € (vint mil euros) anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/94100/45000 del pressupost de l’exercici 2016. 

 Quant a la quantitat de 90.000 € (noranta mil euros) anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/941XX/450XX del pressupost de l’any 2017, 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió dels ajuts corresponents a la fase segona del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància, per al curs 2015-2016, del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la 
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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 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 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2015-2016, i la concessió dels ajuts corresponents a la seva fase primera, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 267/16). 

 
4. El centre gestor responsable del programa és la gerència de Serveis d’Educació. 
 

5. L’article 7, apartat 1, del règim del programa va establir que la concessió dels ajuts 
es realitzés en dues fases: 

 

a. Fase primera, que es va produir amb l'aprovació del programa. 
b. Fase segona, entre els ens destinataris que presentessin l'acceptació i 

manifestessin la voluntat d'acollir-se als ajuts previstos en la segona fase. 
 

6. D’acord amb l’article 11, apartat 3, del règim del programa, la concessió dels ajuts 
de la fase segona s’ha de fer en un termini no superior a quatre mesos a comptar 
des de la data de finalització del termini d'acceptació de la fase primera. D’acord 
amb l’article 10 del règim del programa, el termini d’acceptació de la fase primera 
va finalitzar el 29 de juliol de 2016. 

 
7. En aquest sentit, el gerent de Serveis d’Educació, en data 8 de novembre de 2016, 

ha emès informe en què es determina la quantia definitiva dels ajuts de la fase 
primera, es determina la quantia definitiva dels recursos de la fase segona i es 
calcula i proposa la concessió dels ajuts de la fase segona, d'acord amb la 
informació aportada per l'ens destinatari amb l'acceptació. A continuació, es fa una 
reproducció parcial de l’esmentat informe: 

 
“INFORME RELATIU A LA INSTRUCCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA (...) 
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2. Revisió i classificació de les acceptacions dels ajuts de la primera fase 
 
Transcorregut el termini màxim d’acceptació s’ha procedit a verificar la informació obtinguda. 
Si el model no s'ha presentat o s'ha presentat amb defectes subsanables, la gerència de 
Serveis d'Educació ha requerit la presentació o l'esmena, habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils per a la seva presentació a partir del dia següent a la recepció del requeriment 
(article 10.6 del règim). Finalitzats els requeriments, s’ha obtingut resposta per la totalitat 
d’ens destinataris i s’han classificat d’acord amb el següent: 
 
2.1 Renúncies 
 
L’Ajuntament de Rellinars ha manifestat per escrit, en data 26 de setembre de 2016, la seva 
renúncia a l’ajut econòmic concedit en el marc de la primera fase (1.677,94 EUR) perquè 
durant el curs objecte de finançament, 2015-2016, no ha disposat de serveis bressol. 
 
2.2 Acceptacions parcials 
 
Cap ens destinatari ha acceptat parcialment els ajuts concedits en el marc de la primera 
fase d’aquest Programa complementari. 
 
2.3 Acceptacions totals 
 
Els 237 (dos-cents trenta-set) ens destinataris restants han acceptat la totalitat dels ajuts 
concedits en el marc de la primera fase d’aquest Programa complementari. 
 
3. Determinació de la quantia definitiva dels ajuts de primera fase 
 
En aplicació de l’article 11.1.a del règim d’aquest Programa complementari, la quantia 
definitiva dels ajuts de primera fase es fixa en set-cents quaranta-vuit mil tres-cents vint-i-
dos euros amb sis cèntims d’euro (748.322,06 EUR), import resultant de l’import total 
concedit (750.000,00 EUR) menys les quantitats provinents de renúncies (1.677,94 EUR). 
 
4. Determinació de la quantia definitiva dels ajuts de segona fase 
 
En aplicació de l’article 11.1.b del règim d’aquest Programa complementari, la quantitat 
definitiva dels ajuts de segona fase es fixa en dos milions dos-cents cinquanta mil sis-cents 
setanta-set euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (2.251.677,94 EUR), import resultant a 
la quantia inicial de la fase segona referida a l’article 7.1.b (2.250.000,00 EUR) més les 
quantitats provinents de renúncies de la fase primera (1.677,94 EUR). 
 
5. Càlcul individualitzat dels ajuts corresponents al criteri d’existència de polítiques 
actives d’accés a l’escolarització en primera infància. 
 
D’acord amb l’article 7.3.b del règim d’aquest Programa complementari, s’ha de distribuir 
una quantitat total màxima de dos-cents cinquanta mil EUR (250.000,00 EUR) entre aquells 
ens destinataris que s’han acollit a la segona fase d’ajuts i han acreditat i documentat 
l'existència de normativa vigent al curs 2015-2016 que afavoreix l'accés a l'escolarització en 
funció de la renda de les famílies amb, com a mínim, la incorporació d'un dels següents 
aspectes: a) Bonificacions, exempcions o sistemes de regulació de preus públics en funció 
de la renda de les famílies; b) Beques o ajuts individuals d'escolarització, de menjador o 
d'altres serveis complementaris diferents del desplaçament i el transport. L'assignació es 
realitza per ens destinatari i per un import únic de mil cinc-cents EUR (1.500 EUR). 
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En funció de la informació proporcionada pels ens destinataris, aquests s’han classificat 
d’acord amb el següent: 
 
Ens destinataris que no acrediten ni documenten l’existència de normativa vigent al curs 
2015-2016. (...) 
 
Ens destinataris que acrediten i documenten l’existència de normativa vigent al curs 2015-
2016 que es desestima per no reunir els aspectes mínims que es requereixen. (...) 
 
Ens destinataris que acrediten i documenten l’existència de normativa vigent al curs 2015-
2016 i obtenen concessió. (...) 
 
De l’assignació de les quanties individualitzades en resulta un romanent de crèdit de 
quaranta-sis mil euros (46.000 EUR), import resultant a la quantia total prevista per aquest 
criteri (250.000 EUR) menys l’import total de concessió (204.000 EUR). 
 
6. Determinació de la quantia definitiva per al càlcul individualitzat dels ajuts en 
funció del criteri de les característiques de les places ocupades al curs 2015-2016. 
 
D’acord amb l’article 7.3.a del règim d’aquest Programa complementari, es destina una 
quantitat total prevista de dos milions d'EUR (2.000.000 EUR) en funció de les 
característiques de les places ocupades al curs 2015-2016. Aquesta quantitat total prevista 
pot veure’s incrementada per quantitats provinents de renúncies o acceptacions parcials de 
la fase primera (article 7.4 del règim) i per romanents resultants en l’aplicació del criteri 
d’existència de polítiques actives d’accés a l’escolarització en primera infància (article 7.3.b 
del règim). 
 
La quantitat definitiva per al càlcul individualitzat dels ajuts en funció de les característiques 
de les places ocupades al curs 2015-2016 és de dos milions quaranta-set mil sis-cents 
setanta-set euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (2.047.677,94 €), import resultant a la 
quantia total prevista més les quantitats provinents de renúncies de la fase primera 
(1.677,94 EUR) i els romanents resultants en l’aplicació del criteri d’existència de polítiques 
actives d’accés a l’escolarització en primera infància (46.000 EUR) 
 
7. Càlcul individualitzat dels ajuts corresponents al criteri de les característiques de 
les places ocupades al curs 2015-2016. 
 
D’acord amb la informació proporcionada pels ens destinataris, es procedeix a distribuir la 
quantia definitiva anterior en els termes establerts a l’article 7.3.a. L'assignació 
individualitzada s’estableix sumant, per cada ens destinatari, el nombre d'alumnat 
equivalent, d'alumnat amb necessitats educatives especials i d'alumnat de menor capacitat 
econòmica, podent un mateix alumne obtenir punts de més d'un d'aquests conceptes, de 
conformitat amb el següent barem: 
 

 
 
En funció de l’anterior, es relacionen els següents càlculs, obtinguts a partir de l’assignació 
de punts proporcional, segons el mètode establert en aquest apartat de l’informe: (...) 
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8. Proposta d’aprovació definitiva de quantitats totals i d’ajuts individualitzats del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016. 
(...)” 

 
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.- APROVAR la concessió dels ajuts corresponents a la fase segona del 
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Import concedit fase segona 

(EUR) 
Operació comptable 
(ajustament de valor) 

AJ. ABRERA P0800100J 16X226639 8.712,41 1603901491 

AJ. ALELLA P0800300F 16X226638 5.920,50 1603901492 

AJ. ALPENS P0800400D 16X226637 298,99 1603901493 

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS P0800500A 16X226636 4.520,41 1603901495 

AJ. ARENYS DE MAR P0800600I 16X226635 9.162,50 1603901496 

AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G 16X226634 8.572,81 1603901497 

AJ. ARGENTONA P0800900C 16X226633 11.104,55 1603901498 

AJ. ARTÉS P0801000A 16X226632 8.733,55 1603901499 

AJ. AVIÀ P0801100I 16X226631 2.925,57 1603901500 

AJ. AVINYÓ P0801200G 16X226630 3.576,59 1603901501 

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E 16X226629 2.705,59 1603901502 

AJ. BADALONA P0801500J 16X226628 39.837,83 1603901503 

AJ. BAGÀ P0801600H 16X226627 1.527,08 1603901504 

AJ. BALENYÀ P0801700F 16X226626 7.527,96 1603901505 

AJ. BALSARENY P0801800D 16X226625 3.509,32 1603901506 

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS P0825200I 16X226624 25.459,13 1603901507 

AJ. BEGUES P0802000J 16X226623 10.003,44 1603901508 

AJ. BERGA P0802200F 16X226622 6.510,20 1603901509 

AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D 16X226621 4.902,74 1603901510 

AJ. BRUC, EL P0802500I 16X226620 3.228,02 1603901511 
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AJ. CABANYES, LES P0802700E 16X226619 3.456,03 1603901512 

AJ. CABRERA DE MAR P0802900A 16X226618 5.438,27 1603901513 

AJ. CABRILS P0803000I 16X226617 8.689,35 1603901514 

AJ. CALAF P0803100G 16X226616 6.129,47 1603901515 

AJ. CALDERS P0803400A 16X226615 401,86 1603901516 

AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 16X226614 13.636,29 1603901517 

AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 16X226613 1.527,08 1603901518 

AJ. CALELLA P0803500H 16X226612 9.162,50 1603901519 

AJ. CALLDETENES P0822400H 16X226611 3.922,19 1603901520 

AJ. CALLÚS P0803700D 16X226610 2.732,68 1603901521 

AJ. CANET DE MAR P0803900J 16X226609 12.430,70 1603901522 

AJ. CANOVELLES P0804000H 16X226608 12.832,56 1603901523 

AJ. CÀNOVES I SAMALÚS P0804100F 16X226607 2.250,44 1603901524 

AJ. CANYELLES P0804200D 16X226606 5.213,22 1603901525 

AJ. CAPELLADES P0804300B 16X226605 4.882,09 1603901529 

AJ. CARDEDEU P0804500G 16X226604 14.386,73 1603901530 

AJ. CARDONA P0804600E 16X226603 4.835,47 1603901531 

AJ. CARME P0804700C 16X226602 2.705,59 1603901532 

AJ. CASSERRES P0804800A 16X226601 2.834,19 1603901533 

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G 16X226600 11.734,43 1603901534 

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C 16X226599 4.835,47 1603901535 

AJ. CASTELLBISBAL P0805300A 16X226598 5.626,10 1603901536 

AJ. CASTELLCIR P0805400I 16X226597 160,75 1603901537 
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AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 16X226596 24.401,43 1603901538 

AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 16X226595 2.009,32 1603901540 

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 16X226594 2.142,98 1603901541 

AJ. CASTELLGALÍ P0806000F 16X226593 2.813,05 1603901542 

AJ. CASTELLOLÍ P0806200B 16X226592 1.044,85 1603901543 

AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 16X226591 3.871,00 1603901544 

AJ. CASTELLVÍ DE LA MARCA P0806400H 16X226590 1.205,59 1603901545 

AJ. CENTELLES P0806600C 16X226589 4.738,78 1603901546 

AJ. CERCS P0826800E 16X226588 1.125,22 1603901547 

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 16X226587 24.526,81 1603901548 

AJ. CERVELLÓ P0806700A 16X226586 5.240,31 1603901549 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 16X226585 5.582,94 1603901550 

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 16X226584 8.117,65 1603901551 

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A 16X226583 52.858,22 1603901552 

AJ. CUBELLES P0807300I 16X226582 10.903,62 1603901553 

AJ. DOSRIUS P0807400G 16X226581 5.666,28 1603901554 

AJ. ESPARREGUERA P0807500D 16X226580 13.716,67 1603901555 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

P0807600B 16X226579 28.625,82 1603901556 

AJ. ESQUIROL, L' P0825400E 16X226578 2.571,93 1603901582 

AJ. FIGARÓ-MONTMANY P0813300A 16X226577 884,10 1603901557 

AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 16X226576 2.009,32 1603901558 

AJ. FOLGUEROLES P0808200J 16X226575 6.523,30 1603901559 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 16X226574 3.959,41 1603901560 
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AJ. FONT-RUBÍ P0808400F 16X226573 2.946,71 1603901562 

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, 
LES 

P0808500C 16X226572 16.323,72 1603901564 

AJ. GARRIGA, LA P0808700I 16X226571 9.296,16 1603901565 

AJ. GELIDA P0809000C 16X226570 5.341,82 1603901567 

AJ. GIRONELLA P0809100A 16X226569 7.045,72 1603901569 

AJ. GRANADA, LA P0809300G 16X226568 1.985,21 1603901571 

AJ. GRANOLLERS P0809500B 16X226567 20.146,49 1603901572 

AJ. GUALBA P0809600J 16X226566 2.298,66 1603901574 

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ P0809800F 16X226565 2.946,71 1603901575 

AJ. GURB P0809900D 16X226564 7.514,86 1603901577 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

P0810000J 16X226563 63.306,68 1603901579 

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, 
ELS 

P0816100B 16X226562 5.558,83 1603901580 

AJ. IGUALADA P0810100H 16X226561 16.650,27 1603901581 

AJ. LLACUNA, LA P0810300D 16X226560 642,98 1603901583 

AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B 16X226559 8.881,19 1603901584 

AJ. LLIÇÀ D'AMUNT P0810600G 16X226558 11.654,06 1603901585 

AJ. LLIÇÀ DE VALL P0810700E 16X226557 5.746,66 1603901586 

AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I 16X226556 7.568,15 1603901587 

AJ. LLUÇÀ P0810800C 16X226555 642,98 1603901588 

AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A 16X226554 7.153,18 1603901589 

AJ. MANLLEU P0811100G 16X226553 13.100,77 1603901590 

AJ. MANRESA P0811200E 16X226552 25.290,35 1603901591 
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AJ. MARTORELL P0811300C 16X226551 20.093,20 1603901592 

AJ. MARTORELLES P0811400A 16X226550 6.523,30 1603901593 

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES P0811600F 16X226548 3.025,23 1603901594 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 16X226547 9.416,72 1603901595 

AJ. MASQUEFA P0811800B 16X226546 9.657,84 1603901596 

AJ. MATADEPERA P0811900J 16X226545 5.786,84 1603901597 

AJ. MATARÓ P0812000H 16X226544 71.741,81 1603901598 

AJ. MEDIONA P0812100F 16X226543 1.382,41 1603901599 

AJ. MOIÀ P0813700B 16X226542 4.420,50 1603901600 

AJ. MOLINS DE REI P0812200D 16X226541 20.066,12 1603901601 

AJ. MOLLET DEL VALLÈS P0812300B 16X226540 20.950,22 1603901602 

AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C 16X226539 546,54 1603901603 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

P0812600E 16X226538 2.946,71 1603901604 

AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 16X226537 22.236,18 1603901606 

AJ. MONTESQUIU P0813000G 16X226536 1.221,67 1603901607 

AJ. MONTGAT P0812500G 16X226535 4.902,74 1603901608 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 16X226534 1.285,96 1603901609 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 16X226533 4.565,18 1603901610 

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F 16X226532 6.836,75 1603901611 

AJ. MUNTANYOLA P0812800A 16X226531 691,21 1603901612 

AJ. NAVARCLES P0813900H 16X226530 7.527,96 1603901613 

AJ. NAVÀS P0814000F 16X226529 5.264,42 1603901614 

AJ. ÒDENA P0814200B 16X226528 4.259,76 1603901621 
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AJ. OLÈRDOLA P0814400H 16X226527 4.393,42 1603901622 

AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 16X226526 3.211,94 1603901623 

AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 16X226525 12.912,94 1603901624 

AJ. OLIVELLA P0814700A 16X226524 2.105,77 1603901625 

AJ. OLOST P0814800I 16X226523 3.348,57 1603901626 

AJ. OLVAN P0814300J 16X226522 723,36 1603901627 

AJ. ÒRRIUS P0815200A 16X226521 2.785,96 1603901628 

AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I 16X226520 884,10 1603901629 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 16X226519 7.876,53 1603901630 

AJ. PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS 

P0815500D 16X226518 13.957,78 1603901631 

AJ. PALLEJÀ P0815600B 16X226517 14.515,57 1603901632 

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA P5831301F 16X226516 4.071,93 1603901633 

AJ. PAPIOL, EL P0815700J 16X226515 6.579,56 1603901634 

AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H 16X226514 11.332,56 1603901635 

AJ. PERAFITA P0815900F 16X226513 321,49 1603901636 

AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 16X226511 9.001,75 1603901637 

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H 16X226510 2.705,59 1603901638 

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F 16X226509 1.527,08 1603901639 

AJ. POLINYÀ P0816600A 16X226508 9.915,03 1603901640 

AJ. PONT DE VILOMARA I 
ROCAFORT 

P0818100J 16X226507 5.140,89 1603901641 

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G 16X226506 44.089,55 1603901642 

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C 16X226505 4.184,45 1603901643 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

71 

AJ. PRATS DE REI, ELS P0816900E 16X226504 835,88 1603901644 

AJ. PREMIÀ DE DALT P0823000E 16X226503 9.320,27 1603901645 

AJ. PREMIÀ DE MAR P0817100A 16X226502 8.050,38 1603901646 

AJ. PUIGDÀLBER P0817300G 16X226501 1.752,13 1603901647 

AJ. PUIG-REIG P0817400E 16X226500 4.972,10 1603901648 

AJ. RIPOLLET P0817900D 16X226498 9.644,74 1603901650 

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B 16X226497 9.038,97 1603901651 

AJ. RODA DE TER P0818200H 16X226496 2.810,08 1603901652 

AJ. RUBÍ P0818300F 16X226495 34.420,70 1603901653 

AJ. SABADELL P0818600I 16X226494 95.032,24 1603901654 

AJ. SANT ADRIÀ DE BESÒS P0819300E 16X226493 5.370,75 1603901655 

AJ. SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

P0819500J 16X226492 13.356,60 1603901656 

AJ. SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

P0819600H 16X226491 12.591,45 1603901657 

AJ. SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR 

P0819700F 16X226490 6.965,35 1603901658 

AJ. SANT BARTOMEU DEL 
GRAU 

P0819800D 16X226489 1.285,96 1603901659 

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 16X226488 24.526,81 1603901660 

AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS P0820000H 16X226487 723,36 1603901661 

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D 16X226486 2.893,42 1603901662 

AJ. SANT CELONI P0820100F 16X226485 7.400,97 1603901663 

AJ. SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

P0820300B 16X226484 5.545,72 1603901664 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 16X226483 34.071,88 1603901665 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

72 

AJ. SANT CUGAT 
SESGARRIGUES 

P0820500G 16X226482 3.750,44 1603901666 

AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES P0820700C 16X226481 7.072,81 1603901667 

AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I 16X226480 4.340,13 1603901668 

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 16X226479 38.833,17 1603901669 

AJ. SANT FELIU SASSERRA P0821100E 16X226478 2.303,73 1603901670 

AJ. SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

P0820800A 16X226477 4.822,37 1603901671 

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C 16X226476 10.742,87 1603901672 

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G 16X226475 3.662,03 1603901673 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

P0822500E 16X226474 6.844,79 1603901674 

AJ. SANT JOAN DESPÍ P0821600D 16X226473 27.347,89 1603901675 

AJ. SANT JULIA  DE VILATORTA P0821800J 16X226472 6.531,34 1603901676 

AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 16X226471 10.501,75 1603901677 

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F 16X226470 3.485,21 1603901678 

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 16X226469 3.629,88 1603901679 

AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES P0822200B 16X226468 1.896,80 1603901680 

AJ. SANT MARTÍ DE TOUS P0822600C 16X226467 2.544,85 1603901681 

AJ. SANT MARTÍ SARROCA P0822700A 16X226466 4.168,38 1603901682 

AJ. SANT MATEU DE BAGES P0822900G 16X226465 723,36 1603901683 

AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 16X226463 22.477,30 1603901685 

AJ. SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES 

P0823200A 16X226462 5.036,40 1603901686 

AJ. SANT PERE DE TORELLÓ P0823300I 16X226461 3.898,08 1603901687 
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AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G 16X226460 4.473,79 1603901688 

AJ. SANT POL DE MAR P0823500D 16X226459 7.286,84 1603901689 

AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA P0823600B 16X226458 1.607,46 1603901690 

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J 16X226457 2.893,42 1603901691 

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS P0823800H 16X226456 13.435,36 1603901692 

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F 16X226455 723,36 1603901693 

AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D 16X226454 7.876,53 1603901694 

AJ. SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA 

P0809700H 16X226453 4.513,98 1603901695 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

P0826200H 16X226452 10.019,52 1603901696 

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 16X226451 6.201,81 1603901697 

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLÓ P0826500A 16X226450 4.192,49 1603901698 

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 16X226449 11.104,55 1603901699 

AJ. SANTPEDOR P0819100I 16X226436 5.394,62 1603901712 

AJ. SENTMENAT P0826700G 16X226435 8.211,13 1603901713 

AJ. SEVA P0826900C 16X226434 1.687,83 1603901714 

AJ. SITGES P0827000A 16X226433 16.569,90 1603901715 

AJ. STA. COLOMA DE 
CERVELLÓ 

P0824400F 16X226448 6.844,79 1603901700 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

P0824500C 16X226447 61.578,67 1603901701 

AJ. STA. EUGÈNIA DE BERGA P0824600A 16X226446 4.144,27 1603901702 

AJ. STA. EULÀLIA DE 
RIUPRIMER 

P0824700I 16X226445 2.009,32 1603901703 

AJ. STA. EULÀLIA DE RONÇANA P0824800G 16X226444 5.063,49 1603901704 
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AJ. STA. FE DEL PENEDÈS P0824900E 16X226443 803,73 1603901705 

AJ. STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI 

P0825000C 16X226442 10.461,57 1603901706 

AJ. STA. MARGARIDA I ELS 
MONJOS 

P0825100A 16X226441 10.461,57 1603901707 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

P0825900D 16X226440 8.693,37 1603901708 

AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F 16X226439 2.544,85 1603901709 

AJ. STA. PERPÈTUA DE 
MOGODA 

P0826000B 16X226438 23.763,27 1603901710 

AJ. STA. SUSANNA P0826100J 16X226437 4.099,01 1603901711 

AJ. SUBIRATS P0827300E 16X226432 4.393,42 1603901716 

AJ. SÚRIA P0827400C 16X226431 1.157,37 1603901717 

AJ. TARADELL P0827800D 16X226430 5.368,90 1603901718 

AJ. TEIÀ P0828100H 16X226429 4.179,39 1603901719 

AJ. TERRASSA P0827900B 16X226428 99.715,51 1603901720 

AJ. TIANA P0828200F 16X226427 11.787,72 1603901721 

AJ. TONA P0828300D 16X226426 6.871,87 1603901722 

AJ. TORDERA P0828400B 16X226425 5.189,11 1603901723 

AJ. TORELLÓ P0828500I 16X226424 10.930,70 1603901724 

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G 16X226423 3.959,41 1603901725 

AJ. TORRELAVIT P0828700E 16X226422 2.668,38 1603901726 

AJ. TORRELLES DE FOIX P0828800C 16X226421 964,47 1603901727 

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT P0828900A 16X226420 6.269,08 1603901728 

AJ. ULLASTRELL P0829000I 16X226419 4.795,28 1603901729 
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AJ. VACARISSES P0829100G 16X226418 8.572,81 1603901730 

AJ. VALLBONA D'ANOIA P0829200E 16X226417 2.625,22 1603901731 

AJ. VALLGORGUINA P0829500H 16X226415 2.038,25 1603901733 

AJ. VALLIRANA P0829600F 16X226414 11.233,15 1603901734 

AJ. VALLROMANES P0829700D 16X226413 6.243,60 1603901735 

AJ. VIC P0829900J 16X226412 20.093,20 1603901736 

AJ. VILADECANS P0830200B 16X226411 26.431,64 1603901737 

AJ. VILADECAVALLS P0830100D 16X226410 9.537,28 1603901738 

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C 16X226409 33.809,87 1603901740 

AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A 16X226408 1.784,28 1603901741 

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J 16X226407 12.792,38 1603901742 

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E 16X226406 6.868,90 1603901743 

AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ P0830800I 16X226405 18.257,73 1603901744 

AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 16X226404 9.183,64 1603901745 

AJ. VILASSAR DE MAR P0821700B 16X226403 23.401,59 1603901746 

AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS P0830500E 16X226402 2.813,05 1603901747 

EMD VALLDOREIX P0800003F 16X226416 8.090,57 1603901732 

EMD SANT MIQUEL DE 
BALENYÀ 

P0800314G 16X226464 1.687,83 1603901684 
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Segon.- ACCEPTAR la renúncia corresponent a la fase primera del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016 següent: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 

Aj. Rellinars P0817800F 16/X/226499 1.677,94 1.677,94 1603901649 

 
Tercer.- ALLIBERAR la retenció de crèdit número 1601000521 de 2.250.000,00 euros 
(dos milions dos-cents cinquanta mil euros) amb càrrec a l’aplicació 
G/40300/32000/46251. 
 
Quart.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 2.251.677,94 euros (dos milions dos-
cents cinquanta-un mil sis-cents setanta-set euros amb noranta quatre cèntims) amb 
càrrec a les aplicacions del vigent pressupost corporatiu 2016 següents: 
 

- 2.241.899,54 euros, amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46251. 
 
- 9.778,40 euros, amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46851. 

 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del Programa complementari 
d’escolarització en primera infància.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, és un tema que ja ha aparegut a la Comissió Extraordinària 
de Pressupostos i és que creiem que cal una definició de quin ha de ser el rol de la 
Diputació respecte a l’escolarització de la primera infància, en tota la fase de zero a 
tres, i fins a quin punt estem suplint les necessitats de finançament dels ajuntaments o 
estem suplint la manca de convicció política i econòmica també de la Generalitat. Crec 
que la Diputació ha de definir quin ha de ser el seu rol en tot el que fa a l’apartat de 
zero-tres anys.  

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de finançament de les llars d’infants municipals, per al 
curs 2015-2016.- 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, així com 
també el seu Protocol general, mitjançant el qual s'estableixen els principis que 
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regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions 
i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

 
2. L'esmentat Protocol general configura els programes complementaris com un dels 

instruments que, juntament amb les meses de concertació i els catàlegs de serveis, 
preveuen i orienten el funcionament del sistema de cooperació i l'accés als recursos 
del Pla. 

 
3. En aquest sentit, els programes complementaris són instruments específics de 

cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels 
governs locals i fer front a situacions conjunturals. 

 
4. El context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de les 

administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta 
afectació del conjunt de les administracions s'ha traduït en una insuficiència de 
recursos econòmics que ha dificultat, en moltes ocasions, el manteniment 
d'actuacions adreçades a la millora de les condicions de vida de les persones i de 
les famílies. 

 
5. En vista d'aquestes circumstàncies, prenent consciència del difícil context 

econòmic, i tot responent a l'exercici de les funcions que té atribuïdes, la Diputació 
de Barcelona es planteja atendre les necessitats socials a través del treball 
cooperatiu amb els ajuntaments i la resta de governs locals, tot traient el màxim 
profit de la proximitat, de la capacitat emprenedora i de la flexibilitat que caracteritza 
l'acció d'aquestes institucions. 

  
6. En l'àmbit específic de l'educació, la Diputació coopera i col·labora amb els governs 

locals de la seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les 
necessitats educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres 
educatius, com és el cas de les escoles bressol.  

 
7. És amb aquest motiu que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”, la 

Diputació de Barcelona ha vingut contribuint al finançament d’escoles bressol de 
titularitat municipal a través de diversos programes complementaris. Tot donant 
continuïtat a aquesta tasca de cooperació local, la proposta de finançament de les 
llars d'infants que aquí es planteja té per finalitat específica la de contribuir, una 
vegada més, al sosteniment de les llars d'infants de titularitat publica i, molt 
especialment, garantir la cobertura dels costos de funcionament d'aquests centres i 
el finançament de les places. 

 
8. A aquests efectes, el gerent de Serveis d’Educació, en data 10 de novembre de 

2016, ha emès informe en què, atès que existeix dotació econòmica en el 
pressupost vigent de la corporació, proposa atorgar als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades un ajut de 470,52 euros per alumne matriculat i 
equivalent per tal de fer front al finançament de les llars d’infants de titularitat 
municipal corresponent al curs escolar 2015-2016. A continuació, es reprodueix 
parcialment l’informe en allò relatiu a la determinació de la quantia: 
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“INFORME TÈCNIC PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS 
MUNICIPALS (curs escolar 2015-2016) (...) 
 
2.- Determinació de la quantia. 
 
El darrer d’aquests programes de suport ha estat el programa complementari 
d'escolarització en primera infància (0-3 anys) per al curs 2015-2016, aprovat per la  Junta 
de Govern d'aquesta corporació en sessió de 30 de juny de 2016.  
 
Han tingut la consideració d’ens destinataris d’aquests ajuts els municipis que figuren com a 
titulars de llars d'infants o escoles bressol al Registre de Centres Docents que gestiona la 
Direcció General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en els termes 
establerts pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l'educació infantil i els requisits dels centres. També han tingut la consideració d'ens 
destinataris les Entitats Municipals Descentralitzades de Sant Miquel de Balenyà i Valldoreix 
en la seva condició d’ens gestors d’escoles bressol públiques. 
 
En el tràmit d’acceptació de la primera fase de concessió d’aquests recursos, cada ens 
destinatari va certificar les dades relatives al nombre de centres i matriculacions en la seva 
demarcació, per a procedir al càlcul individualitzat dels ajuts corresponents a la fase segona. 
En aquest sentit, els ens destinataris han aportat les dades de matriculació que serveixen de 
base per a la present concessió, en la modalitat de fons de prestació. 
 
Per a la determinació del càlcul dels imports a repartir s’han seguit als següents criteris: 
 

1. El nombre de places que es fa servir pel càlcul de l’ajut és el nombre de places 
equivalents, considerades com la suma d’alumnes a jornada completa més la xifra 
resultant d’extrapolar cap a jornada completa els alumnes a jornada parcial. El total 
d’alumnat equivalent que s’ha tingut en compte per fer els càlculs és de 23.378,45. 

2. Als efectes anteriors, els alumnes que estan als centres més de 5 hores/dia es 
consideren alumnes a jornada completa, i els que estan menys de 5 hores/dia es 
consideren alumnes a jornada parcial. La conversió es realitza prenent la suma de 
totes les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar 
d’infants i dividint aquest nombre per 25, corresponents a cada centre per al curs 
2015-2016. També es té en compte que aquest nombre no superi la capacitat màxima 
autoritzada del centre, de forma que la capacitat màxima autoritzada actuarà com a 
topall.  
Aquestes dades han sigut expressament facilitades pels propis ens locals amb la 
presentació del model d’acceptació P3-003-16 corresponent a la primera fase del 
“Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016”, 
segons s’ha esmentat anteriorment.  

3. Per a cada municipi s’han sumat les places de tots els seus centres. Aquest nombre 
total de places serveix per realitzar el càlcul final individual. 

4. L’assignació rebuda per cada ens local és directament proporcional al nombre de 
places de cada municipi respecte el total, arrodonint al cèntim i ajustant la quantitat 
sobrant o restant al municipi que més assignació rep. 

 
El repartiment d’11.000.000 d’euros entre aquest nombre de places, fa que els municipis 
que a continuació es relacionen rebin un ajut de 470,52 euros per alumne matriculat (import 
arrodonit, atès que la quantitat resultat contempla múltiples decimals), sempre i quan no 
superi la capacitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Tot el detall dels càlculs queden recollits en la documentació de l’expedient. (...)” 
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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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Programa complementari de finançament de les llars d’infants 
municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 
Segon.- APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, en el 
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants municipals per 
al curs 2015-2016: 
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Ajut concedit 
(470,52 EUR/ 
al equivalent) 

Operació 
comptable 

Posició 
Alumnat 

equivalent 

Aj. Abrera P0800100J 16/X/231681 51.004,24 € 1603005718 1 108,40 

Aj. Alella P0800300F 16/X/231680 25.878,53 € 1603005718 2 55,00 

Aj. Alpens P0800400D 16/X/231679 1.750,33 € 1603005718 3 3,72 

Aj. Ametlla del Vallès P0800500A 16/X/231678 17.446,84 € 1603005718 4 37,08 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 16/X/231677 52.698,10 € 1603005718 5 112,00 

Aj. Arenys de Munt P0800700G 16/X/231676 40.464,62 € 1603005718 6 86,00 

Aj. Argentona P0800900C 16/X/231675 53.639,14 € 1603005718 7 114,00 

Aj. Artés P0801000A 16/X/231674 39.994,10 € 1603005718 8 85,00 

Aj. Avià P0801100I 16/X/231673 17.126,88 € 1603005718 9 36,40 

Aj. Avinyó P0801200G 16/X/231672 20.232,31 € 1603005718 10 43,00 

Aj. Avinyonet del Penedès P0801300E 16/X/231671 7.057,78 € 1603005718 11 15,00 

Aj. Badalona P0801500J 16/X/231670 220.673,31 € 1603005718 12 469,00 

Aj. Bagà P0801600H 16/X/231669 8.939,86 € 1603005718 13 19,00 

Aj. Balenyà P0801700F 16/X/231668 34.818,39 € 1603005718 14 74,00 

Aj. Balsareny P0801800D 16/X/231667 11.762,97 € 1603005718 15 25,00 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 16/X/231666 116.970,97 € 1603005718 192 248,60 

Aj. Begues P0802000J 16/X/231665 46.957,78 € 1603005718 16 99,80 

Aj. Berga P0802200F 16/X/231664 36.700,47 € 1603005718 17 78,00 

Aj. Bigues i Riells P0802300D 16/X/231663 28.701,65 € 1603005718 18 61,00 

Aj. Bruc P0802500I 16/X/231662 7.057,78 € 1603005718 19 15,00 

Aj. Cabanyes P0802700E 16/X/231661 13.174,53 € 1603005718 20 28,00 

Aj. Cabrera de Mar P0802900A 16/X/231660 23.055,42 € 1603005718 21 49,00 

Aj. Cabrils P0803000I 16/X/231659 40.205,83 € 1603005718 22 85,45 

Aj. Calaf P0803100G 16/X/231658 25.690,33 € 1603005718 23 54,60 

Aj. Calders P0803400A 16/X/231657 2.352,59 € 1603005718 26 5,00 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 16/X/231656 66.343,15 € 1603005718 25 141,00 

Aj. Caldes d'Estrac P0803200E 16/X/231655 7.998,82 € 1603005718 24 17,00 
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Aj. Calella P0803500H 16/X/231654 50.345,51 € 1603005718 27 107,00 

Aj. Calldetenes P0822400H 16/X/231653 22.961,32 € 1603005718 28 48,80 

Aj. Callús P0803700D 16/X/231652 15.997,64 € 1603005718 29 34,00 

Aj. Canet de Mar P0803900J 16/X/231651 63.049,52 € 1603005718 30 134,00 

Aj. Canovelles P0804000H 16/X/231650 58.344,33 € 1603005718 31 124,00 

Aj. Cànoves i Samalús P0804100F 16/X/231649 13.174,53 € 1603005718 32 28,00 

Aj. Canyelles P0804200D 16/X/231648 20.561,67 € 1603005718 33 43,70 

Aj. Capellades P0804300B 16/X/231647 19.799,43 € 1603005718 34 42,08 

Aj. Cardedeu P0804500G 16/X/231646 83.752,34 € 1603005718 35 178,00 

Aj. Cardona P0804600E 16/X/231645 19.291,27 € 1603005718 36 41,00 

Aj. Carme P0804700C 16/X/231644 7.057,78 € 1603005718 37 15,00 

Aj. Casserres P0804800A 16/X/231643 7.810,61 € 1603005718 38 16,60 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 16/X/231642 64.931,59 € 1603005718 39 138,00 

Aj. Castellbell i el Vilar P0805200C 16/X/231641 17.879,71 € 1603005718 40 38,00 

Aj. Castellbisbal P0805300A 16/X/231640 32.936,32 € 1603005718 41 70,00 

Aj. Castellcir P0805400I 16/X/231639 941,04 € 1603005718 42 2,00 

Aj. Castelldefels P0805500F 16/X/231638 123.953,47 € 1603005718 43 263,44 

Aj. Castellet i la Gornal P0805700B 16/X/231637 11.762,97 € 1603005718 44 25,00 

Aj. Castellfollit del Boix P0805800J 16/X/231636 3.293,63 € 1603005718 45 7,00 

Aj. Castellgalí P0806000F 16/X/231635 15.527,12 € 1603005718 46 33,00 

Aj. Castellolí P0806200B 16/X/231634 6.116,74 € 1603005718 47 13,00 

Aj. Castellterçol P0806300J 16/X/231633 12.233,49 € 1603005718 48 26,00 

Aj. Castellví de la Marca P0806400H 16/X/231632 7.057,78 € 1603005718 49 15,00 

Aj. Centelles P0806600C 16/X/231631 26.800,75 € 1603005718 50 56,96 

Aj. Cercs P0826800E 16/X/231630 6.116,74 € 1603005718 204 13,00 

Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 16/X/231629 124.687,48 € 1603005718 202 265,00 

Aj. Cervelló P0806700A 16/X/231628 30.677,83 € 1603005718 51 65,20 

Aj. Collbató P0806800I 16/X/231627 23.902,35 € 1603005718 52 50,80 

Aj. Corbera de Llobregat P0807100C 16/X/231626 46.581,36 € 1603005718 53 99,00 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 16/X/231625 283.252,31 € 1603005718 54 602,00 
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Aj. Cubelles P0807300I 16/X/231624 54.109,66 € 1603005718 55 115,00 

Aj. Dosrius P0807400G 16/X/231623 22.114,38 € 1603005718 56 47,00 

Aj. Esparreguera P0807500D 16/X/231622 68.695,74 € 1603005718 57 146,00 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 16/X/231621 134.568,37 € 1603005718 58 286,00 

Aj. Esquirol P0825400E 16/X/231620 14.115,56 € 1603005718 193 30,00 

Aj. Figaró-Montmany P0813300A 16/X/231619 5.175,71 € 1603005718 102 11,00 

Aj. Fogars de la Selva P0808100B 16/X/231618 11.762,97 € 1603005718 59 25,00 

Aj. Folgueroles P0808200J 16/X/231617 26.819,57 € 1603005718 60 57,00 

Aj. Fonollosa P0808300H 16/X/231616 14.397,87 € 1603005718 61 30,60 

Aj. Font-rubí P0808400F 16/X/231615 8.469,34 € 1603005718 62 18,00 

Aj. Franqueses del Vallès P0808500C 16/X/231614 93.445,03 € 1603005718 63 198,60 

Aj. Garriga P0808700I 16/X/231613 45.640,32 € 1603005718 64 97,00 

Aj. Gelida P0809000C 16/X/231612 22.490,80 € 1603005718 65 47,80 

Aj. Gironella P0809100A 16/X/231611 31.054,24 € 1603005718 66 66,00 

Aj. Granada P0809300G 16/X/231610 11.621,81 € 1603005718 67 24,70 

Aj. Granollers P0809500B 16/X/231609 102.573,10 € 1603005718 68 218,00 

Aj. Gualba P0809600J 16/X/231608 13.456,84 € 1603005718 69 28,60 

Aj. Guardiola de Berguedà P0809800F 16/X/231607 8.469,34 € 1603005718 71 18,00 

Aj. Gurb P0809900D 16/X/231606 43.758,25 € 1603005718 72 93,00 

Aj. Hospitalet de Llobregat P0810000J 16/X/231605 289.839,57 € 1603005718 73 616,00 

Aj. Hostalets de Pierola P0816100B 16/X/231604 23.055,42 € 1603005718 124 49,00 

Aj. Igualada P0810100H 16/X/231603 84.222,86 € 1603005718 74 179,00 

Aj. Llacuna P0810300D 16/X/231602 3.764,15 € 1603005718 75 8,00 

Aj. Llagosta P0810400B 16/X/231601 50.345,51 € 1603005718 76 107,00 

Aj. Lliçà d'Amunt P0810600G 16/X/231600 66.343,15 € 1603005718 78 141,00 

Aj. Lliçà de Vall P0810700E 16/X/231599 31.054,24 € 1603005718 79 66,00 

Aj. Llinars del Vallès P0810500I 16/X/231598 28.701,65 € 1603005718 77 61,00 

Aj. Lluçà P0810800C 16/X/231597 3.764,15 € 1603005718 80 8,00 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 16/X/231596 41.876,17 € 1603005718 81 89,00 

Aj. Manlleu P0811100G 16/X/231595 75.283,01 € 1603005718 82 160,00 
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Aj. Manresa P0811200E 16/X/231594 120.452,81 € 1603005718 83 256,00 

Aj. Martorell P0811300C 16/X/231593 115.747,62 € 1603005718 84 246,00 

Aj. Martorelles P0811400A 16/X/231592 29.172,16 € 1603005718 85 62,00 

Aj. Masies de Roda P0811500H 16/X/231591 7.057,78 € 1603005718 86 15,00 

Aj. Masies de Voltregà P0811600F 16/X/231590 17.710,33 € 1603005718 87 37,64 

Aj. Masnou P0811700D 16/X/231589 43.287,73 € 1603005718 88 92,00 

Aj. Masquefa P0811800B 16/X/231588 47.051,88 € 1603005718 89 100,00 

Aj. Matadepera P0811900J 16/X/231587 33.877,35 € 1603005718 90 72,00 

Aj. Mataró P0812000H 16/X/231586 376.015,09 € 1603005718 91 799,15 

Aj. Mediona P0812100F 16/X/231585 8.092,92 € 1603005718 92 17,20 

Aj. Moià P0813700B 16/X/231584 24.937,50 € 1603005718 105 53,00 

Aj. Molins de Rei P0812200D 16/X/231583 99.279,46 € 1603005718 93 211,00 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 16/X/231582 106.807,77 € 1603005718 94 227,00 

Aj. Monistrol de Calders P0812700C 16/X/231581 3.199,53 € 1603005718 98 6,80 

Aj. Monistrol de Montserrat P0812600E 16/X/231580 8.469,34 € 1603005718 97 18,00 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 16/X/231579 118.570,74 € 1603005718 95 252,00 

Aj. Montesquiu P0813000G 16/X/231578 7.151,89 € 1603005718 100 15,20 

Aj. Montgat P0812500G 16/X/231577 28.701,65 € 1603005718 96 61,00 

Aj. Montmajor P0813100E 16/X/231576 7.528,30 € 1603005718 101 16,00 

Aj. Montmeló P0813400I 16/X/231575 26.254,95 € 1603005718 103 55,80 

Aj. Montornès del Vallès P0813500F 16/X/231574 29.360,37 € 1603005718 104 62,40 

Aj. Muntanyola P0812800A 16/X/231573 4.046,46 € 1603005718 99 8,60 

Aj. Navarcles P0813900H 16/X/231572 33.877,35 € 1603005718 106 72,00 

Aj. Navàs P0814000F 16/X/231571 28.701,65 € 1603005718 107 61,00 

Aj. Òdena P0814200B 16/X/231570 24.937,50 € 1603005718 108 53,00 

Aj. Olèrdola P0814400H 16/X/231569 13.645,04 € 1603005718 110 29,00 

Aj. Olesa de Bonesvalls P0814500E 16/X/231568 9.316,27 € 1603005718 111 19,80 

Aj. Olesa de Montserrat P0814600C 16/X/231567 65.402,11 € 1603005718 112 139,00 

Aj. Olivella P0814700A 16/X/231566 12.327,59 € 1603005718 113 26,20 

Aj. Olost P0814800I 16/X/231565 10.821,93 € 1603005718 114 23,00 
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Aj. Olvan P0814300J 16/X/231564 4.234,67 € 1603005718 109 9,00 

Aj. Òrrius P0815200A 16/X/231563 7.057,78 € 1603005718 115 15,00 

Aj. Pacs del Penedès P0815300I 16/X/231562 5.175,71 € 1603005718 116 11,00 

Aj. Palafolls P0815400G 16/X/231561 45.640,32 € 1603005718 117 97,00 

Aj. Palau-solità i Plegamans P0815500D 16/X/231560 71.048,34 € 1603005718 118 151,00 

Aj. Pallejà P0815600B 16/X/231559 45.376,83 € 1603005718 119 96,44 

Aj. Palma de Cervelló P5831301F 16/X/231558 15.056,60 € 1603005718 235 65,80 

Aj. Papiol P0815700J 16/X/231557 28.325,23 € 1603005718 120 60,20 

Aj. Parets del Vallès P0815800H 16/X/231556 66.343,15 € 1603005718 121 141,00 

Aj. Perafita P0815900F 16/X/231555 1.882,08 € 1603005718 122 4,00 

Aj. Piera P0816000D 16/X/231554 54.109,66 € 1603005718 123 115,00 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 16/X/231553 52.698,10 € 1603005718 125 112,00 

Aj. Pla del Penedès P0816300H 16/X/231552 7.057,78 € 1603005718 126 15,00 

Aj. Pobla de Claramunt P0816400F 16/X/231551 8.939,86 € 1603005718 127 19,00 

Aj. Polinyà P0816600A 16/X/231550 45.734,43 € 1603005718 128 97,20 

Aj. Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 16/X/231549 21.314,50 € 1603005718 137 45,30 

Aj. Prat de Llobregat P0816800G 16/X/231548 218.038,41 € 1603005718 129 463,40 

Aj. Prats de Lluçanès P0817000C 16/X/231547 15.715,33 € 1603005718 131 33,40 

Aj. Prats de Rei P0816900E 16/X/231546 4.893,40 € 1603005718 130 10,40 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 16/X/231545 44.605,18 € 1603005718 173 94,80 

Aj. Premià de Mar P0817100A 16/X/231544 34.818,39 € 1603005718 132 74,00 

Aj. Puigdàlber P0817300G 16/X/231543 6.493,16 € 1603005718 133 13,80 

Aj. Puig-reig P0817400E 16/X/231542 18.914,86 € 1603005718 134 40,20 

Aj. Ripollet P0817900D 16/X/231541 55.521,22 € 1603005718 135 118,00 

Aj. Roca del Vallès P0818000B 16/X/231540 42.723,11 € 1603005718 136 90,80 

Aj. Roda de Ter P0818200H 16/X/231539 6.022,64 € 1603005718 138 12,80 

Aj. Rubí P0818300F 16/X/231538 157.435,59 € 1603005718 139 334,60 

Aj. Sabadell P0818600I 16/X/231537 403.436,93 € 1603005718 140 857,43 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 16/X/231536 22.189,67 € 1603005718 143 47,16 

Aj. Sant Andreu de la Barca P0819500J 16/X/231535 68.940,41 € 1603005718 144 146,52 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

85 

Aj. Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 16/X/231534 64.931,59 € 1603005718 145 138,00 

Aj. Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 16/X/231533 31.995,28 € 1603005718 146 68,00 

Aj. Sant Bartomeu del Grau P0819800D 16/X/231532 7.528,30 € 1603005718 147 16,00 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 16/X/231531 127.040,07 € 1603005718 148 270,00 

Aj. Sant Boi de Lluçanès P0820000H 16/X/231530 4.234,67 € 1603005718 149 9,00 

Aj. Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 16/X/231529 16.938,68 € 1603005718 151 36,00 

Aj. Sant Celoni P0820100F 16/X/231528 28.664,00 € 1603005718 150 60,92 

Aj. Sant Climent de Llobregat P0820300B 16/X/231527 32.465,80 € 1603005718 152 69,00 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 16/X/231526 158.451,91 € 1603005718 153 336,76 

Aj. Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 16/X/231525 13.174,53 € 1603005718 154 28,00 

Aj. Sant Esteve Sesrovires P0820700C 16/X/231524 37.641,50 € 1603005718 155 80,00 

Aj. Sant Feliu de Codines P0820900I 16/X/231523 25.408,01 € 1603005718 157 54,00 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 16/X/231522 185.854,92 € 1603005718 158 395,00 

Aj. Sant Feliu Sasserra P0821100E 16/X/231521 4.234,67 € 1603005718 159 9,00 

Aj. Sant Fost de Campsentelles P0820800A 16/X/231520 28.231,13 € 1603005718 156 60,00 

Aj. Sant Fruitós de Bages P0821200C 16/X/231519 52.227,59 € 1603005718 160 111,00 

Aj. Sant Iscle de Vallalta P0819200G 16/X/231518 12.421,70 € 1603005718 142 26,40 

Aj. Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 16/X/231517 30.113,20 € 1603005718 163 64,00 

Aj. Sant Joan Despí P0821600D 16/X/231516 138.144,32 € 1603005718 162 293,60 

Aj. Sant Julià de Vilatorta P0821800J 16/X/231515 28.983,96 € 1603005718 165 61,60 

Aj. Sant Just Desvern P0821900H 16/X/231514 49.404,47 € 1603005718 166 105,00 

Aj. Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 16/X/231513 11.386,55 € 1603005718 167 24,20 

Aj. Sant Llorenç Savall P0822100D 16/X/231512 11.762,97 € 1603005718 168 25,00 

Aj. Sant Martí de Centelles P0822200B 16/X/231511 10.163,21 € 1603005718 169 21,60 

Aj. Sant Martí de Tous P0822600C 16/X/231510 6.116,74 € 1603005718 170 13,00 

Aj. Sant Martí Sarroca P0822700A 16/X/231509 15.621,22 € 1603005718 171 33,20 

Aj. Sant Mateu de Bages P0822900G 16/X/231508 4.234,67 € 1603005718 172 9,00 

Aj. Sant Pere de Ribes P0823100C 16/X/231507 106.807,77 € 1603005718 174 227,00 

Aj. Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 16/X/231506 20.702,83 € 1603005718 175 44,00 

Aj. Sant Pere de Torelló P0823300I 16/X/231505 21.643,86 € 1603005718 176 46,00 
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Aj. Sant Pere de Vilamajor P0823400G 16/X/231504 16.468,16 € 1603005718 177 35,00 

Aj. Sant Pol de Mar P0823500D 16/X/231503 33.406,83 € 1603005718 178 71,00 

Aj. Sant Quintí de Mediona P0823600B 16/X/231502 9.410,38 € 1603005718 179 20,00 

Aj. Sant Quirze de Besora P0823700J 16/X/231501 16.468,16 € 1603005718 180 35,00 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 16/X/231500 67.284,19 € 1603005718 181 143,00 

Aj. Sant Quirze Safaja P0823900F 16/X/231499 2.823,11 € 1603005718 182 6,00 

Aj. Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 16/X/231498 46.110,84 € 1603005718 183 98,00 

Aj. Sant Salvador de Guardiola P0809700H 16/X/231497 16.468,16 € 1603005718 70 35,00 

Aj. Sant Vicenç de Castellet P0826200H 16/X/231496 47.051,88 € 1603005718 198 100,00 

Aj. Sant Vicenç de Montalt P0826400D 16/X/231495 27.290,09 € 1603005718 200 58,00 

Aj. Sant Vicenç de Torelló P0826500A 16/X/231494 15.527,12 € 1603005718 201 33,00 

Aj. Sant Vicenç dels Horts P0826300F 16/X/231493 50.816,03 € 1603005718 199 108,00 

Aj. Santa Coloma de Cervelló P0824400F 16/X/231492 30.113,20 € 1603005718 184 64,00 

Aj. Santa Coloma de Gramenet P0824500C 16/X/231491 312.895,00 € 1603005718 185 665,00 

Aj. Santa Eugènia de Berga P0824600A 16/X/231490 14.774,29 € 1603005718 186 31,40 

Aj. Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 16/X/231489 11.762,97 € 1603005718 187 25,00 

Aj. Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 16/X/231488 29.642,68 € 1603005718 188 63,00 

Aj. Santa Fe del Penedès P0824900E 16/X/231487 4.705,19 € 1603005718 189 10,00 

Aj. Santa Margarida de Montbui P0825000C 16/X/231486 45.640,32 € 1603005718 190 97,00 

Aj. Santa Margarida i els Monjos P0825100A 16/X/231485 51.286,55 € 1603005718 191 109,00 

Aj. Santa Maria de Palautordera P0825900D 16/X/231484 38.582,54 € 1603005718 195 82,00 

Aj. Santa Maria d'Oló P0825800F 16/X/231483 5.646,23 € 1603005718 194 12,00 

Aj. Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 16/X/231482 129.392,67 € 1603005718 196 275,00 

Aj. Santa Susanna P0826100J 16/X/231481 23.996,46 € 1603005718 197 51,00 

Aj. Santpedor P0819100I 16/X/231480 30.640,18 € 1603005718 141 65,12 

Aj. Sentmenat P0826700G 16/X/231479 35.288,91 € 1603005718 203 75,00 

Aj. Seva P0826900C 16/X/231478 9.880,89 € 1603005718 205 21,00 

Aj. Sitges P0827000A 16/X/231477 80.929,23 € 1603005718 206 172,00 

Aj. Subirats P0827300E 16/X/231476 16.468,16 € 1603005718 207 35,00 

Aj. Súria P0827400C 16/X/231475 6.304,95 € 1603005718 208 13,40 
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Aj. Taradell P0827800D 16/X/231474 31.430,66 € 1603005718 209 66,80 

Aj. Teià P0828100H 16/X/231473 24.466,98 € 1603005718 211 52,00 

Aj. Terrassa P0827900B 16/X/231472 454.991,62 € 1603005718 210 967,00 

Aj. Tiana P0828200F 16/X/231471 55.991,74 € 1603005718 212 119,00 

Aj. Tona P0828300D 16/X/231470 39.523,58 € 1603005718 213 84,00 

Aj. Tordera P0828400B 16/X/231469 20.420,52 € 1603005718 214 43,40 

Aj. Torelló P0828500I 16/X/231468 62.579,00 € 1603005718 215 133,00 

Aj. Torre de Claramunt P0828600G 16/X/231467 14.397,87 € 1603005718 216 30,60 

Aj. Torrelavit P0828700E 16/X/231466 15.621,22 € 1603005718 217 33,20 

Aj. Torrelles de Foix P0828800C 16/X/231465 5.646,23 € 1603005718 218 12,00 

Aj. Torrelles de Llobregat P0828900A 16/X/231464 36.700,47 € 1603005718 219 78,00 

Aj. Ullastrell P0829000I 16/X/231463 18.820,75 € 1603005718 220 40,00 

Aj. Vacarisses P0829100G 16/X/231462 38.112,02 € 1603005718 221 81,00 

Aj. Vallbona d'Anoia P0829200E 16/X/231461 6.587,26 € 1603005718 222 14,00 

Aj. Vallgorguina P0829500H 16/X/231460 11.932,36 € 1603005718 223 25,36 

Aj. Vallirana P0829600F 16/X/231459 52.509,90 € 1603005718 224 111,60 

Aj. Vallromanes P0829700D 16/X/231458 25.652,68 € 1603005718 225 54,52 

Aj. Vic P0829900J 16/X/231457 112.924,51 € 1603005718 226 240,00 

Aj. Viladecans P0830200B 16/X/231456 127.040,07 € 1603005718 228 270,00 

Aj. Viladecavalls P0830100D 16/X/231455 45.169,80 € 1603005718 227 96,00 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 16/X/231454 155.741,72 € 1603005718 231 34,00 

Aj. Vilalba Sasserra P0830700A 16/X/231453 10.445,52 € 1603005718 232 331,00 

Aj. Vilanova del Camí P0830300J 16/X/231452 61.637,96 € 1603005718 229 131,00 

Aj. Vilanova del Vallès P0831000E 16/X/231451 30.960,14 € 1603005718 234 201,00 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 16/X/231450 94.574,28 € 1603005718 233 22,20 

Aj. Vilassar de Dalt P0821300A 16/X/231449 44.981,60 € 1603005718 161 95,60 

Aj. Vilassar de Mar P0821700B 16/X/231448 113.865,55 € 1603005718 164 242,00 

Aj. Viloví del Penedès P0830500E 16/X/231447 15.997,64 € 1603005718 230 32,00 

EMD Sant Miquel de Balenyà P0800314G 16/X/231445 9.880,89 € 1603005737 2 21,00 

EMD Valldoreix P0800003F 16/X/231446 35.759,43 € 1603005737 1 76,00 
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Tercer.- APROVAR el règim del Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals per al curs 2015-2016: 
 

"Article 1. Objecte 
 
1. L'objecte del present règim és definir les condicions específiques de concessió i gestió 

dels ajuts atorgats als ens locals de la demarcació de Barcelona, en el marc del 
Programa complementari de finançament de les llars d'infants per al curs 2015-2016, del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

2. La finalitat del Programa és contribuir a finançar les despeses derivades del 
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal. 

3. Els ajuts atorgats a l’empara del present programa consisteixen en fons de prestació i no 
tenen caràcter recurrent. 

 
Article 2. Ens locals destinataris 
 
1. Són destinataris tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la 

demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars d’infants, les quals han d’estar 
creades mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent. 

2. S'exclou de la condició de destinatari a la ciutat de Barcelona 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. Despesa elegible 
 
1. Es poden finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquest règim les despeses de 

personal i corrents derivades del funcionament dels centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil, generades dins el curs escolar 2015-2016, corresponents als capítols 
següents dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes 
establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura 
de pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008): 
 
- Capítol 1 "despeses de personal", relatives a personal del centre. 
- Capítol 2 "despeses corrents en bens i serveis", associades amb les despeses 

derivades del funcionament del centre. 
- Capítol 4 "transferències corrents", vinculades al funcionament del centre. 

 
2. No són elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses de 

menjador, les derivades d’acollides matinals i de tarda, les d’amortitzacions i les 
d’inversions. 

 
Article 4. Període d'execució 
 
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim s’han de destinar a finançar despeses del curs 
escolar 2015-2016. 
 
Article 5. Determinació de l’import concedit 
 
1. Per a la determinació del càlcul dels ajuts s’han seguit als següents criteris: 
 

a) El nombre de places que es fa servir pel càlcul de l’ajut és el nombre de places 
equivalents, considerades com la suma d’alumnes a jornada completa més la xifra 
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resultant d’extrapolar cap a jornada completa els alumnes a jornada parcial. El total 
d’alumnat equivalent que s’ha tingut en compte per fer els càlculs és de 23.378,45. 

b) Als efectes anteriors, els alumnes que estan als centres més de 5 hores/dia es 
consideren alumnes a jornada completa, i els que estan menys de 5 hores/dia es 
consideren alumnes a jornada parcial. La conversió es realitza prenent la suma de 
totes les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar 
d’infants i dividint aquest nombre per 25, corresponents a cada centre per al curs 
2015-2016. També es té compte que aquest nombre no superi la capacitat màxima 
autoritzada del centre, de forma que la capacitat màxima autoritzada actuarà com a 
topall.  

c) Aquestes dades ha estat expressament facilitades pels propis ens locals amb la 
presentació del model d’acceptació P3-003-16 corresponent a la primera fase del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància.  

d) Per a cada municipi s’han sumat les places de tots els seus centres. Aquest nombre 
total de places serveix per realitzar el càlcul final individual. 

e) L’assignació rebuda per cada ens local és directament proporcional al nombre de 
places de cada municipi respecte el total, arrodonint al cèntim i ajustant la quantitat 
sobrant o restant al municipi que més assignació rep. 

 
2. El crèdit d’aquest programa és d’11.000.000,00 d’euros, entre aquest nombre de places, 

fa que els municipis beneficiaris rebin un ajut de 470,52 euros per alumne matriculat 
(import arrodonit, atès que la quantitat resultat contempla múltiples decimals), sempre i 
quan no superi la capacitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.  

 
Article 6. Centre gestor 
 
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de fer el seguiment de 

l’execució de les actuacions, és la gerència de Serveis d’Educació, dependent de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 

2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment la documentació de l’actuació que  
és objecte de finançament per tal de fer una supervisió del seu desenvolupament. 

 
Article 7. Acceptació 
 
Els ajuts s'entenen acceptats si, en el termini d'un mes a partir de la notificació de la 
concessió, l'ens destinatari no manifesta expressament la renúncia. 
 
Article 8. Justificació 
 
1. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de 2017. 
2. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del formulari 

normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, a l'espai de la Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019. Per mitjà d’aquest model es certifiquen les dades corresponents a la 
prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu funcionament. 
També s’hi ha de fer constar l’estructura de finançament de l’actuació. 

3. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
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5. 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’activitat 
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà 
el reintegrament de l’import  que correspongui. 

 
Article 9. Procediment de justificació 

 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la 

justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electronica Corporativa. 

3. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 

4. Per a poder crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient de referència. 
5. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació 

dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari. 
6. Els usuaris que ocupen els càrrecs d’interventor i/o de secretari-interventor tenen, a més 

de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
7. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de la 

documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 

 
Article 10. Pagament 

 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es fa efectiu prèvia justificació de l’ajut. 

 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa 

que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 

 
Article 11. Obligacions dels ens destinataris 

 
1. Els destinataris es comprometen, amb caràcter general, a: 
 

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. 

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i aportar tota la informació que els 
sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 

c) Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi 
hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada marca, cal 
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que, en cada cas, 
corresponguin, i pot suposar la revocació total o parcial de l’ajut concedit, i el seu 
reintegrament. 

 
Article 12. Compatibilitat dels ajuts 
 
Els ajuts atorgats als ens destinataris en el marc del present programa complementari són 
compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut que es concedeixi per part d’altres ens 
públics o privats. 
 
Article 13. Tancament i liquidació 
 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s'hagi presentat 

degudament, per decret de la presidència de la Diputació s'ha d'aprovar la liquidació 
provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies des de l'endemà de la 
notificació per tal que l'ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i presentar i/o 
esmenar la 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. 

 
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 

sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, 
LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i 
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de "responsables de fitxer" de 
les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 

2. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa 
en els termes previstos en aquest règim i en els formularis corresponents fent cessió de 
les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

3. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals per tal de poder fer-ne la consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar 
la informació. 

4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 

5. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer 
"Gestio econòmica" amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació es pot realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol altra 
oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/web/registre/).” 

 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’11.000.000,00 euros (onze milions 
d’euros), amb càrrec a: 
 

 10.954.359,68 a l’aplicació G/40300/32000/46251 del vigent pressupost 
corporatiu. 

 

 45.640,32 a l’aplicació G/40300/32000/46851 del vigent pressupost corporatiu. 
 

http://www.diba.cat/web/registre/
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Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit de justificació de despeses a la Seu 
Electronica Corporativa, en el si del "Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions", a l’espai "Xarxa de Governs Locals", i aprovar el model normalitzat 
així com la fitxa del referit tràmit (Annex 1). 
 
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica relatius al present acord. 
 
Setè.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats i 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 senyor Ibáñez (C’s), 
qui diu: Una mica en la línia expressada anteriorment des de la CUP. El fet del què 
s’està fent amb aquest programa complementari d’escolarització: es dóna suport als 
municipis o es dóna suport a la Generalitat?. Llavors hi hauria que tenir clar què és el 
que es vol fer des de la Diputació, perquè la finalitat no és donar suport a Generalitat 
sinó als municipis.  
 
La senyora Conesa diu: Jo diria que, sobretot, donem suport als ciutadans, que són 
els que acaben rebent l’ajuda per escolaritzar els seus infants, però, bé, entenem la 
reflexió que ens fan.  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2015, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,  amb termini de justificació 
fins el 30/6/2016.- 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: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de març de 

2015, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 135/15). 

 
2. D’acord amb l’article 28 del règim regulador de la convocatòria, el període 

d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2015, a excepció de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació 
finalitzava el 31 de març de 2016. 

 
3. Mitjançant diversos decrets de la presidència de la Diputació de Barcelona es va 

aprovar una pròrroga d’execució i justificació de diverses actuacions objecte d’ajut 
econòmic fins al 30 d’abril de 2016 i 30 de juny de 2016, respectivament. 

 
4. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015, que estableix: 
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“ 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per 
a la Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la 
documentació de justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i 
al·legar el que s’estimi pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació de l’ajut.  

 
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació 

pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva 
i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats.  

 
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas 
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de 
l’ens beneficiari dels ajuts, s’efectuï la compensació.” 

 
5. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la presidència 

de la Diputació de Barcelona de 29 de juliol de 2016 (D 7900/16), es va aprovar la 
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins al 
30 de juny de 2016, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé 
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 13 de juliol de 2016, i 
s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació 
pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats. 
 

6. L’esmentat decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 5 de setembre de 2016. Havent transcorregut el període d’audiència, i 
d’acord amb informes emesos pels centres gestors, es constata el següent: 

 
 Existeixen ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat i, per tant, s’han de 

revocar. 
 
 Existeixen saldos per la diferència entre l’import concedit i l’import efectivament 

justificat, que també s’han de revocar. 
 

 Diversos ens destinataris han comunicat a la Diputació de Barcelona la seva 
renúncia total o parcial als ajuts atorgats. 

 
D’altra banda en l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
13 d’octubre de 2016 (502/16), pel qual es va aprovar la liquidació definitiva dels ajuts 
econòmics del Catàleg de l’any 2015 amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2016, s’han detectat els errors materials següents, que cal corregir: 
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On diu: 
 

Ens 
destinatari 

Codi  XGL Actuació 
Import 

concedit 

Import 
que es 
revoca 

Operació 
comptable 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

15/Y/204231 
Nits musicals 

a Guardiola de 
Berguedà 

3.450,00 1.201,01 1603900750 
Oficina de 

Difusió 
Artística 

Ajuntament 
de 

Montseny 
15/Y/206849 

Fira d’aliments 
artesans 
catalans 

1.200,00 71,22 1603900288 

Oficina 
Mercats i 

Fires 
Locals 

 
Ha de dir: 
 

Ens 
destinatari 

Codi  XGL Actuació 
Import 

concedit 

Import 
que es 
revoca 

Operació 
comptable 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

15/Y/204231 
Nits musicals 

a Guardiola de 
Berguedà 

3.450,00 1.200,01 1603900750 
Oficina de 

Difusió 
Artística 

Ajuntament 
de 

Montseny 
15/Y/207049 

Fira d’aliments 
artesans 
catalans 

1.200,00 71,22 1603900288 

Oficina 
Mercats i 

Fires 
Locals 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015. 
 
2. Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú pel qual les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors existents en els seus actes; Llei que s’aplica 
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix 
“que no serà aplicable aquesta Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de 
la seva entrada en vigor”. A aquests efectes es considera que, d’acord amb el que 
estableix l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el present acte forma part del procediment iniciat amb l’aprovació per 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 27 de novembre de 2014 de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts del Catàleg de serveis de l’any 2015. 

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

de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins al 30 de juny de 2016.  
 
Segon.- REVOCAR per la totalitat o parcialment els ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de 
justificació fins al 30 de juny de 2016, que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
que es 
revoca 
(EUR) 

Operació 
comptable 

 Aplicació 
pressupostària  

Centre 
gestor 

Agència de 
Desenvolupament 

Econòmic del 
Garraf 

Q0801811A 15Y205820 
Centre de Serveis 

Avançats a les Empreses 
del Garraf 

2014/9008 70.837,50 5.448,49 1603901481 G/30103/43300/46780 
Servei Teixit 

Productiu 

Ajuntament  de 
Berga 

P0802200F 15Y206772 
Dinamització mercat 
setmanal "El Vall" de 

Berga 
2014/9127 2.000,00 133,51 1603900625 G/30300/43100/46280 

Oficina 
Mercats i 

Fires Locals 

Ajuntament d'Alella P0800300F 15Y204844 
Millora material esportiu 

Alella 
2014/8973 2.100,00 29,25 1603901420 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament d'Artés P0801000A 15Y207148 Projecte Barquera Centre 2014/9127 2.500,00 22,00 1603900636 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament d'Avià P0801100I 15Y206422 
Actuacions de prevenció 

de la legionel·la i del 
control de plagues 

2014/8984 4.500,00 1.168,75 1603901408 G/60401/31100/46280 
Servei Salut 

Pública 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 15Y204731 

Adquisició de material 
esportiu 

2014/8973 3.400,00 656,55 1603901422 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 
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Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 15Y207702 

PREVENCIO D'INCENDIS 
PARCEL·LES NO 

EDIFICADES DELS ENS 
PÚBLIC LOCAL 

2014/9113 8.287,41 1.565,36 1603901566 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 15Y204923 
Rehabilitació de les 

Casetes dels Mestres 
2014/8981 12.000,00 1.065,40 1603901448 G/50300/15100/76280 

Oficina 
d'Habitatge 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 15Y204945 

Adequació i activació de 
locals buits al casc antic 

de Calaf per a usos 
temporals 

2014/8981 15.000,00 0,01 1603901441 G/50300/15100/46280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

P0803300C 15Y205789 

OFEM'S-Oficines 
empresarials més a prop 
dels emprenedors i les 
empreses al Moianès i 

Caldes de Montbui 

2014/9008 56.884,39 5.848,52 1603901482 G/30103/43300/46280 
Servei Teixit 

Productiu 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 15Y204783 

RENOVACIÓ CISTELLES 
I PORTERIES PISTA 

POLIESPORTIVA 
CAMPINS  

2014/8973 3.020,00 113,97 1603901423 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 15Y204853 
Xarxes para pilotes camp 

de futbol municipal 
2014/8973 2.100,00 2.100,00 1603901424 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
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Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 15Y207715 

TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIÓ EN ZONES 
VERDES MUNICIPALS. A 

LES URBS. VORA 
SITGES, CAN ROCA I 

AMÈRIQUES 

2014/9113 25.457,00 4.740,92 1603901568 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

P0804900I 15Y204772 
Material esportiu: Joc de 

cistelles de bàsquet 
2014/8973 2.100,00 698,95 1603901425 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 15Y204760 
Millora del material 

esportiu inventariable 
2014/8973 2.478,00 479,07 1603901426 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 15Y207713 

Tractament vegetació de 
parcel·les no edificades de 

Can Sunyer 
2014/9113 2.335,07 322,63 1603901570 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 15Y204721 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 2.100,00 2.100,00 1603901428 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 15Y206812 
Dinamització mercat de 

venda no sedentària 
2014/9127 3.000,00 1.659,85 1603900602 G/30300/43100/46280 

Oficina 
Mercats i 

Fires Locals 
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Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 15Y204814 
Adquisició de material 

esportiu per la nova escola 
2014/8973 3.400,00 166,27 1603901429 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 15Y204708 
MILLORA DEL MATERIAL 

ESPORTIU 
INVENTARIABLE 

2014/8973 2.100,00 12,08 1603901430 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

P0813300A 15Y204946 
Creació d'un viver artístic 

en un espai buit de Figaró-
Montmany 

2014/8981 15.000,00 6.937,45 1603901454 G/50300/15100/76280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F 15Y206285 
4a Campanya de tinença 
responsable d'animals de 

companyia 
2014/8984 1.000,00 346,87 1603901409 G/60401/31100/46280 

Servei Salut 
Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 15Y204709 
Material Esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 2.100,00 79,00 1603901433 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 15Y206978 
Accions per a la fidelització 

comercial local 
2014/9127 1.900,00 477,04 1603900712 G/30300/43100/46280 

Servei 
Comerç Urbà 

Ajuntament de La 
Palma de Cervelló 

P5831301F 15Y207013 Dinamització ACEP 2014/9127 2.000,00 1.000,00 1603900618 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 
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Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 15Y204734 Material esportiu 2014/8973 3.600,00 636,99 1603901434 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0818000C 15Y207046 
Dinamització local antiga 

Caixa 
2014/9127 1.000,00 249,80 1603900713 G/30300/43100/46280 

Servei 
Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 15Y207074 BaHiMa - Pop Up Espais 2014/9127 3.500,00 3.500,00 1603901394 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 15Y204758 Material esportiu 2014/8973 1.400,00 1.134,01 1603901438 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 15Y204968 

Adequació del camp de 
futbol Les Carolines, per a 
destinar-lo temporalment a 

usos de caràcter lúdic i 
esportius 

2014/8981 15.000,00 8,10 1603901451 G/50300/15100/76280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 15Y203741 

Adquisició estufa de 
pellets 

2014/9024 3.123,00 146,76 1603901396 G/50500/17210/46280 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
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Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 15Y204795 Xarxes 2014/8973 500,00 3,05 1603901439 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 15Y204742 
COMPRA PALS DE VÒLEI 

AMB XARXES 
2014/8973 1.500,00 301,86 1603901440 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès  
P0813500F 15Y207116 

Aixequem persianes a 
Montornès Nord 

2014/9127 1.900,00 1.851,60 1603900574 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 15Y206983 
Dinamització comercial de 

Navarcles 
2014/9127 4.500,00 2.755,60 1603900616 G/30300/43100/46280 

Servei 
Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 15Y203815 
Integració del Gestor 

d'Expedients Gestiona a 
diversos aplicatius 

2014/9065 15.000,00 3.449,50 1603901427 G/14200/49100/46280 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 15Y206843 Millora MVNS Pineda.1 2014/9127 4.000,00 443,90 1603900538 G/30300/43100/46280 
Oficina 

Mercats i 
Fires Locals 
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Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 15Y204862 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 2.100,00 279,30 1603901446 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 15Y204818 
Millora material esportiu 

inventariable 
2014/8973 1.000,00 2,66 1603901457 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 15Y204933 

Reforma, condicionament i 
rehabilitació d'habitatges 

destinats a polítiques 
socials 

2014/8981 12.000,00 633,28 1603901449 G/50300/15100/76280 
Oficina 

d'Habitatge 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 15Y203811 

Integració de l'eina e-Tram 
amb el gestor d'expedients 

local GenBPM 
2014/9065 16.000,00 1.794,60 1603901431 G/14200/49100/46280 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 15Y205944 

PROGRAMA DE 
MILLORA DELS HÀBITS 

ALIMENTARIS: 
PROMOCIÓ DE LA 

COMPRA I CONSUM DEL 
PRODUCTE LOCAL I DE 

PROXIMITAT I LA 
PRÀCTICA REGULAR DE 

L'ESPORT I CURS DE 
PRIMERS AUXILIS (NO 
DEA) A LA POBLACIÓ 

ADULTA DE SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA 

2014/8984 7.803,91 3.712,55 1603901410 G/60401/31100/46280 
Servei Salut 

Pública 
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Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 15Y206834 

Implantació del servei 
d'aparcament i 

dinamització comercial del 
mercat municipal de Sant 

Celoni 

2014/9127 1.950,00 1.950,00 1603901402 G/30300/43100/46280 
Oficina 

Mercats i 
Fires Locals 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 15Y207069 
Actuacions de foment de 

l'ocupació de locals buits a 
Sant Celoni 

2014/9127 2.500,00 2.500,00 1603901395 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 15Y204887 

Millora del material 
esportiu de les 

instal·lacions esportives 
municipals 

2014/8973 1.300,00 224,10 1603901458 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 15Y207681 

Execució d'obertura d'una 
trams de la  franja 

perimetral de Mas Corts. 
2014/9113 5.381,93 870,20 1603901539 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
P0821200C 15Y207692 

Tractament vegetació en 
parcel·les no edificades a 

la urbanització de Les 
Brucardes 

2014/9113 3.838,31 1.170,95 1603901573 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 15Y214649 

Tanca panells protectors a 
la pista poliesportiva 

2014/8973 2.100,00 346,71 1603901459 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 
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Ajuntament de 
Sant Martí de Tous 

P0822600C 15Y206665 

CAMPANYA DE 
CONSCIENCIACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 

D'ANIMALS DE 
COMPANYIA 

2014/8984 1.000,00 210,00 1603901411 G/60401/31100/46280 
Servei Salut 

Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 15Y204962 

ADEQUACIÓ LOCAL D'EL 
SINDICAT DE PAGESOS 

2014/8981 15.000,00 12.621,30 1603901444 G/50300/15100/46280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 15Y204948 

Adequació d'un espai buit, 
situa entre els carrers 
Enric Morera i Eduard 

Toldrà, com a parc de bici 
trial a Sant Quirze del 

Vallès 

2014/8981 15.000,00 2.600,00 1603901445 G/50300/15100/46280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 15Y204948 

Adequació d'un espai buit, 
situa entre els carrers 
Enric Morera i Eduard 

Toldrà, com a parc de bici 
trial a Sant Quirze del 

Vallès 

2014/8981 15.000,00 12.400,00 1603901455 G/50300/15100/76280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 15Y206078 

Control i prevenció de la 
legionel·losi - Control 

plagues urbanes - 
Prevenció mosquit tigre - 

Aus urbanes 2015 

2014/8984 21.900,00 7.288,32 1603901412 G/60401/31100/46280 
Servei Salut 

Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 15Y204904 

AJUT PER MILLORA 
MATERIAL ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014/8973 1.000,00 28,37 1603901461 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
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Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 15Y207686 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ EN LES 

PARCEL·LES NO 
EDIFICADES DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 

2014/9113 4.485,45 329,03 1603901576 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 15Y206935 

Millores en l'ordenació, 
senyalització i comunicació 

del mercat setmanal de 
Sant Vicenç dels Horts 

2014/9127 2.000,00 1.230,44 1603900624 G/30300/43100/46280 
Oficina 

Mercats i 
Fires Locals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 15Y207154 

Accions per a la difusió i 
promoció del  

comerç local entre la 
ciutadania 

2014/9127 2.000,00 251,00 1603901090 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 15Y204714 

Adquisició de material 
esportiu inventariable: 
porteries futbol-sala 

2014/8973 1.300,00 1.300,00 1603901462 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 15Y207385 
Dinamització en l'àmbit 
d'igualtat, ciutadania i 

joventut 
2014/8942 6.229,00 2.250,26 1603901526 G/60300/23110/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 15Y204794 

Millora del material 
esportiu inventariable: 

Material esportiu 
d'activitats dirigides 

2014/8973 2.100,00 8,80 1603901463 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 
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Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 15Y205996 Salut Ambiental a Oló 2014/8984 7.987,50 3.502,11 1603901413 G/60401/31100/46280 
Servei Salut 

Pública 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 15Y206430 
Hàbits saludables: salut i 

benestar a Oló 
2014/8984 7.218,75 1.347,76 1603901414 G/60401/31100/46280 

Servei Salut 
Pública 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 15Y204700 
Material Esportiu 

Inventariable 2015 Santa 
Susanna 

2014/8973 2.050,00 495,49 1603901464 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 15Y207679 

Obertura de la franja 
perimetral de baixa 
combustibilitat a la 

urbanització La Vall de 
Santa Susanna 

2014/9113 45.074,83 0,01 1603901561 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 15Y204719 
Adquisició de material 
esportiu inventariable 

2014/8973 2.350,00 110,29 1603901465 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Tavertet 

P0828000J 15Y206486 
Control colònia de gats a 

Tavertet 
2014/8984 1.000,00 1.000,00 1603901417 G/60401/31100/46280 

Servei Salut 
Pública 
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Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 15Y207678 

OBERTURA DE LA 
FRANJA PERIMETRAL 

DE BAIXA 
COMBUSTIBILITAT EN 

URBANITZACIÓ DE CAN 
GONTERES 

2014/9113 19.530,44 468,47 1603901563 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 15Y204888 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 1.700,00 1.700,00 1603901466 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

P0829200E 15Y204717 
Material esportiu 

inventariable  
2014/8973 4.200,00 4,69 1603901467 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 15Y207704 SELVA NEGRA 2014/9113 8.417,16 50,33 1603901578 G/50405/17200/46281 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 15Y205882 
Municipis cardioprotegits. 

Desfibril·ladors 
2014/8984 7.000,00 763,21 1603901490 G/60401/31100/76280 

Servei Salut 
Pública 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 15Y207072 Aixequem persianes 2014/9127 2.000,00 21,04 1603900663 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 15Y206971 Dinamització comercial  2014/9127 4.500,00 2.233,65 1603900443 G/30300/43100/46280 
Servei 

Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vilanova del Vallès 

P0831000E 15Y203770 
Compra d'un cotxe elèctric 

a Vilanova del Vallès 
2014/9024 3.201,00 3.201,00 1603901397 G/50500/17210/46280 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P0830800I 15Y204328 

PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
COM A REFERENT 

EUROPEU EN 
TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ, LA 
COMUNICACIÓ I LA 

CREATIVITAT 

2014/9042 3.000,00 1.457,83 1603901768 G/11200/92060/46280 
Direcció 

Relacions 
Internacionals 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 15Y204870 

Joc de cistelles de 
minibàsquet, taula de tenis 
exterior i cadira de jutge de 

voleibol 

2014/8973 2.093,30 1.267,69 1603901469 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 15Y204959 
Pavimentació del solar de 

Can Vives 
2014/8981 15.000,00 0,01 1603901453 G/50300/15100/76280 

Servei 
d'Urbanisme 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

109 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 15Y204960 
Pavimentació del solar de 

la Bòbila 
2014/8981 15.000,00 2.394,96 1603901452 G/50300/15100/76280 

Servei 
d'Urbanisme 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 15Y204810 
MILLORA DE MATERIAL 

ESPORTIU 
INVENTARIABLE 

2014/8973 3.400,00 577,25 1603901470 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament del Pla 
del Penedès 

P0816300H 15Y204770 
INSTAL·LACIÓ 

CISTELLES BÀSQUET 
EXTERIORS 

2014/8973 2.100,00 0,65 1603901471 G/40400/34200/76280 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 15Y204951 
Micronegocis amb 
aparador (2ª fase) 

2014/8981 15.000,00 15.000,00 1603901443 G/50300/15100/46280 
Servei 

d'Urbanisme 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 15Y204701 
MATERIAL ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014/8973 2.100,00 1,42 1603901473 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 15Y206987 
Dinamització i consolidació 

del teixit comercial 
2014/9127 3.000,00 29,81 1603900614 G/30300/43100/46280 

Servei 
Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 15Y204803 
Material Esportiu 

Inventariable Olvan 2015 
2014/8973 3.200,00 3.200,00 1603901474 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
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Consell Comarcal 
de l'Anoia 

P5800006H 15Y207205 Anoia Comerç  2014/9127 20.000,00 5.331,45 1603900638 G/30300/43100/46580 
Servei 

Comerç Urbà 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 15Y212490 
POLindústria: 

dinamització, cooperació i 
acció 

2014/9008 56.250,00 772,70 1603901483 G/30103/43300/46580 
Servei Teixit 

Productiu 

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

P5800010J 15Y203806 
Integració del gestor 

documental al Consorci 
AOC 

2014/9065 16.000,00 16.000,00 1603901432 G/14200/49100/46580 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

Consorci de la Vall 
del Ges, Orís i 

Bisaura 
P0800157J 15Y205783 

Servei d'empresa i 
emprenedoria 

2014/9008 38.220,00 329,95 1603901484 G/30103/43300/46780 
Servei Teixit 

Productiu 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 15Y205635 MOIANÈS VIU L'ESPORT 2014/8973 3.462,00 2.253,26 1603901407 G/40400/34100/46780 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 15Y204001 
Jornades de sensibilització 

ambiental en espais de 
l'Ecomuseu del Moianès 

2014/9026 1.500,00 845,23 1603901400 G/50500/17221/46780 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 15Y205776 
IMPLANTACIÓ FUE 
MOIANÈS: OFEM 

2014/9008 21.829,82 18.642,68 1603901485 G/30103/43300/46780 
Servei Teixit 

Productiu 

Consorci Promoció 
Municipis Moianès 

Q5856406C 15Y207025 

Aparadors que venen de 
gust: Campanya de 

 dinamització de locals 
buits 

2014/9127 2.000,00 1.007,80 1603900617 G/30300/43100/46780 
Servei 

Comerç Urbà 

Consorci Promoció 
Municipis Moianès 

Q5856406C 15Y207033 
Pla de dinamització 

comercial del Moianès 
2014/9127 5.000,00 1.756,62 1603900637 G/30300/43100/46780 

Servei 
Comerç Urbà 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Bellaterra 
P0800249E 15Y204725 

MILLORA DEL MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014/8973 2.100,00 2.100,00 1603901475 G/40400/34200/76880 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de 
justificació fins al 30 de juny de 2016, que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Operació 
comptable 

 Aplicació 
pressupostària  

Centre gestor 

Ajuntament 
d'Argençola 

P0800800E 15Y205483 
IV BTT 

D'ARGENÇOLA 
2014/8973 1.334,00 1.334,00 1603901405 G/40400/34100/46283 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 15Y206811 
Consolidació Mercat 
itinerant productes de 
la terra del Maresme 

2014/9127 1.950,00 1.950,00 1603900703 G/30300/43100/46280 
Oficina Mercats 
i Fires Locals 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 15Y206814 
Dinamització mercats 

setmanals 
d'Argentona 

2014/9127 1.950,00 1.950,00 1603900704 G/30300/43100/46280 
Oficina Mercats 
i Fires Locals 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 15Y206822 
Promoció Nou Mercat 

Municipal 
2014/9127 1.950,00 1.950,00 1603900705 G/30300/43100/46280 

Oficina Mercats 
i Fires Locals 

Ajuntament d'Avià P0801100I 15Y204809 
Adquisició de material 
esportiu: porteries de 

bàsquet i de futbol 
2014/8973 4.200,00 527,08 1603901421 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
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Ajuntament d'Avià P0801100I 15Y203577 

Adquisició d'un 
sonòmetre 

professional per poder 
realitzar mesures de 
sorolls en activitats  

2014/9025 1.118,34 1.118,34 1603901399 G/50500/17220/46280 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió 
Ambiental 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 15Y204926 

REHABILITACIÓ CAL 
PURROS PER 
HABITATGES 

SOCIALS 

2014/8981 12.000,00 12.000,00 1603901447 G/50300/15100/76280 
Oficina 

d'Habitatge 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 15Y207045 

Projecte de 
recuperació i 

dinamització dels 
locals comercials buits 

2014/9127 2.500,00   2.500,00   1603900695 G/30300/43100/46280 
Servei Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
l'Estany 

P0807800H 15Y204740 
Millora del material 

esportiu inventariable 
2014/8973 2.100,00 2.100,00 1603901435 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de Moià P0813700B 15Y203583 

Adquisició de 
sonòmetres, estudis 
de soroll i adequació 

acústica de locals 

2014/9025 1.444,63 1.444,63 1603901398 G/50500/17220/46280 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió 
Ambiental 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 15Y204931 

SERVEI 
D'HABITATGES 

SOCIALS ADREÇAT 
A PERSONES AMB 
RISC D'EXCLUSIÓ 

SOCIAL 

2014/8981 12.000,00 12.000,00 1603901450 G/50300/15100/76280 
Oficina 

d'Habitatge 
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Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 15Y204755 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 1.700,00 1.700,00 1603901442 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de Sant 
Llorenç de Savall 

P0822100D 15Y207035 

Revalorització de 
productes típics i 

elaborats 
 a Sant Llorenç de 

Savall 

2014/9127 2.000,00   2.000,00   1603900508 G/30300/43100/46280 
Servei Comerç 

Urbà 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

P0823400G 15Y204912 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 2.100,00 2.100,00 1603901460 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 15Y207026 

SUPORT A LA 
CONTRACTACIÓ 

D'UN GERENT PER 
LA FEDERACIÓ 

D'EMPRESARIS I 
COMERCIANTS DE 

SITGES 

2014/9127 4.500,00   4.500,00   1603901393 G/30300/43100/46280 
Servei Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 15Y207047 
Pla instal·la't al centre 

- Fes comerç! 
2014/9127 1.900,00   1.900,00   1603900337 G/30300/43100/46280 

Servei Comerç 
Urbà 

Ajuntament de 
Veciana 

P0829800B 15Y206567 
Recollida d'animals 
abandonats a la via 

pública 
2014/8984 1.000,00   450,00   1603901416 G/60401/31100/46280 

Servei Salut 
Pública 
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Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 

P0830700A 15Y204827 
1 joc de 2 porteries 

d'handbol/futbol sala 
2014/8973 1.300,00 202,18 1603901468 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 15Y207075 
Espais del Centre. 
Micronegocis amb 

aparador 
2014/9127 1.900,00   1.900,00   1603901392 G/30300/43100/46280 

Servei Comerç 
Urbà 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 15Y204752 
Material esportiu 

inventariable 2015 
2014/8973 1.100,00 1.100,00 1603901472 G/40400/34200/76280 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 15Y204981 
L'ESPORT PER A 

TOTHOM 
2014/8973 7.000,00 7.000,00 1603901406 G/40400/34100/46281 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

P5800011H 15Y204489 
VIII Jornades de 

patrimoni del Baix 
Llobregat 

2014/8932 1.300,00   1.300,00   1603901456 G/40101/33400/46580 
Oficina Estudis i 

Recursos 
Culturals 
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Quart.- RECTIFICAR els errors materials detectats en el dictamen de Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de 13 d’octubre de 2016 (502/16), que va aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2016, en el sentit següent: 
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On diu: 
 

 
 
Ha de dir: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
 que es 
revoca 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Centre gestor 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 15/Y/204231 
NITS A MUSICALS A 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

3.450,00 1.200,01 1603900750 
Oficina Difusió 

Artística 

Ajuntament de Montseny P0813600D 15/Y/207049 
Fira d'aliments 

artesans catalans 
1.200,00 71,22 1603900288 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
 que es 

revoca (EUR) 

Operació 
comptable 

Centre gestor 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 15/Y/204231 
NITS A MUSICALS A 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

3.450,00 1,201,01 1603900750 
Oficina Difusió 

Artística 

Ajuntament de Montseny P0813600D 15/Y/206849 
Fira d'aliments artesans 

catalans 
1.200,00 71,22 1603900288 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 
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Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 
Servei de Programació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 45.672,72 € (quaranta-cinc mil sis-cents setanta-dos 
euros amb setanta-dos cèntims), a I'Ajuntament d’Arenys de Mar, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, 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 
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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'Arenys de Mar presentà en data 25/10/2016 una sol·licitud d'un préstec 
de 981.777,31 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'Arenys de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 981.777,31 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 981.777,31 EUR amb una 
subvenció d’import de 45.672,72 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del 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 45.672,72 EUR a l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
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 25/10/2016, 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 d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 599.518,12 € (cinc-cents noranta-nou mil cinc-cents 
divuit euros amb dotze cèntims), a I'Ajuntament de Badalona, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
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pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, 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 Badalona presentà en data 14/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
15.079.319,35 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Badalona. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 15.079.319,35 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 9.408.991,60 EUR amb 
una subvenció d’import de 599.518,12 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 599.518,12 EUR a l'Ajuntament de Badalona 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 
14/10/2016, 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 Badalona, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 55.824,53 € (cinquanta-cinc mil vuit-cents vint-i-quatre 
euros amb cinquanta-tres cèntims), a I'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, a l'objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
   
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presentà en data 14/10/2016 una sol·licitud d'un préstec 
de 1.200.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.200.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.200.000,00 EUR amb una 
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subvenció d’import de 55.824,53 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 55.824,53 EUR a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
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 14/10/2016, 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 Lliçà d'Amunt, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 17.445,17 € (disset mil quatre-cents quaranta-cinc euros 
amb disset cèntims), a I'Ajuntament de Matadepera, a l'objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 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 Matadepera presentà en data 28/09/2016 una sol·licitud d'un préstec 
de 375.000,00 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 Matadepera. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 375.000,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 375.000,00EUR amb una 
subvenció d’import de 17.445,17 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 
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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 17.445,17 EUR a l'Ajuntament de Matadepera 
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 28/09/2016, 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 Matadepera, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 

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

 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 56.522,34 € (cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-dos 
euros amb trenta-quatre cèntims), a I'Ajuntament de La Roca del Vallès, a 
l'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup 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 
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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 Roca del Vallès presentà en data 28/10/2016 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.215.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.215.000,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.215.000,00EUR amb una 
subvenció d’import de 56.522,34 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

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

 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del 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 56.522,34 EUR a l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 28/10/2016, 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 Roca del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 205.559,37 € (dos-cents cinc mil cinc-cents cinquanta-
nou euros amb trenta-set cèntims), a I'Ajuntament de Sabadell, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

129 

“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 Sabadell presentà en data 03/11/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
5.600.000,00 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 Sabadell. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 5.600.000,00 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 4.418.689,02 EUR amb una 
subvenció d’import de 205.559,37 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 205.559,37 EUR a l'Ajuntament de Sabadell 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 
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seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
03/11/2016, 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 Sabadell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 372.163,55 (tres-cents setanta-dos mil cent seixanta-
tres euros amb cinquanta-cinc cèntims), a I'Ajuntament de Sabadell, a l'objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

131 

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 Sabadell presentà en data 21/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
8.000.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sabadell. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 8.000.000,00 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 8.000.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 372.163,55 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 372.163,55 EUR a l'Ajuntament de Sabadell 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 
21/10/2016, 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 Sabadell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 17.586,05 € (disset mil cinc-cents vuitanta-sis euros 
amb cinc cèntims), a I'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
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 
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de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presentà en data 05/10/2016 una sol·licitud 
d'un préstec de 276.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 276.000,00 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 276.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 17.586,05 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 17.586,05 EUR a l'Ajuntament de Sant Quirze 
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 05/10/2016, 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 Sant Quirze del Vallès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 21.012,03 € (vint-i-un mil dotze euros amb tres cèntims), 
a I'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a l'objecte de subsidiar el préstec del 
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Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, 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 Sant Joan de Vilatorrada presentà en data 18/10/2016 una sol·licitud 
d'un préstec de 451.673,01 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 451.673,01E UR 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 451.673,01 EUR amb una 
subvenció d’import de 21.012,03 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 21.012,03 EUR a l'Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 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 18/10/2016, 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 Sant Joan de Vilatorrada, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 270.981,58 € (dos-cents setanta mil nou-cents vuitanta-
un euros amb cinquanta-vuit cèntims), a I'Ajuntament de Terrassa, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Terrassa presentà en data 27/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
5.825.000,00 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 Terrassa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 5.825.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
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0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.825.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 270.981,58 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 270.981,58 EUR a l'Ajuntament de Terrassa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
27/10/2016, 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 Terrassa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 23.260,22 € (vint-i-tres mil dos-cents seixanta euros 
amb vint-i-dos cèntims), a I'Ajuntament de Vilanova del Vallès, a l'objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
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, 
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Vilanova del Vallès presentà en data 03/10/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 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 500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 23.260,22 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 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 23.260,22 EUR a l'Ajuntament de Vilanova 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 03/10/2016, 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 Vilanova 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.” 
 
28.- 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 Corbera de Llobregat, per a finançar l'actuació local "lnversions 
diversas exercici 2016", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 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 d’ 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
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 Corbera de Llobregat, 
presentada en data 09/11/2016 per finançar la inversió “Inversions diverses exercici 
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:  Ajuntament de Corbera de Llobregat  
Actuació:  Inversions diverses exercici 2016 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 108/2016 
 
* 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. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
29.- 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 Martorell, per a finançar l'actuació local "Reurbanització carrer 
Montserrat", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 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 d’ 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 Martorell, presentada en 
data 07/11/2016 per finançar la inversió “Reurbanització carrer Montserrat” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Martorell  
Actuació:  Reurbanització carrer Montserrat 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 107/2016 
 
* 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 euros 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.” 

 
30.- 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 Prats de Lluçanès, per a finançar l'actuació local "lnversions 
2016", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 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 Prats de Lluçanès, 
presentada en data 18/10/2016 per finançar la inversió “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:  Ajuntament de Prats de Lluçanès  

Actuació:  Inversions 2016 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
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Anualitats:  10 
Referència: 96/2016 

 
* 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.” 

 

31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 100.000 € (cent mil euros), a l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, per a finançar l'actuació local "lntervencions en instal·lacions 
esportives", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 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 d’ 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 la Roca del Vallès, 
presentada en data 28/10/2016 per finançar la inversió “Intervencions en instal.lacions 
esportives” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de la Roca del Vallès  
Actuació:  Intervencions en instal.lacions esportives 
Import crèdit:  100.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  1.253,45 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 103/2016 
 
* 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 mil € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 75.000 € (setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, per a finançar l'actuació local "Doble accés al casc antic des 
de Pla de les Hortes", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’ 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 la Roca del Vallès, 
presentada en data 28/10/2016 per finançar la inversió “Doble accés al casc antic des 
de Pla de les Hortes” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de la Roca del Vallès  
Actuació:  Doble accés al casc antic des de Pla 

de les Hortes 
Import crèdit:  75.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  940,09 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 104/2016 
 
* 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 setanta-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 14.040,88 € (catorze mil quaranta euros amb 
vuitanta-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar 
l'actuació local "Adquisició maquinària de serveis (MERLO)", al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, 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 d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
presentada en data 03/11/2016 per finançar la inversió “Adquisició maquinària de 
serveis (MERLO)” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  
Actuació:  Adquisició maquinària de serveis 

(MERLO) 
Import crèdit:  14.040,88 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,11% 
Interessos implícits estimats  -46,45 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 106/2016 
 
* 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 catorze mil quaranta euros amb 
vuitanta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 160.959,12 € (cent seixanta mil nou-cents 
cinquanta-nou euros amb dotze cèntims), a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, per a finançar l'actuació local "Inversions 2016", al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup 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 d’ 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 Sant Julià de Vilatorta, 
presentada en data 03/11/2016 per finançar la inversió “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). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  
Actuació:  Inversions 2016 
Import crèdit:  160.959,12 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.017,54 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 105/2016 
 
* 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-seixanta mil nou-cents 
cinquanta-nou euros amb dotze 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.”  
 

35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 35.809,46 € (trenta-cinc mil vuit-cents nou euros 
amb quaranta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a finançar 
l'actuació local "Enllumenat", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 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 d’1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
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 Vacarisses, presentada en 
data 18/10/2016 per finançar la inversió “Enllumenat” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vacarisses  
Actuació:  Enllumenat 
Import crèdit:  35.809,46 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23 % 
Interessos implícits estimats  448,85 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 99/2016 
 
* 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) 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil vuit-cents nou euros 
amb quaranta-sis 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.” 

 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 106.713,15 € (cent sis mil set-cents tretze euros 
amb quinze cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a finançar l'actuació 
local "Aïllament murs i cobertes en edificis municipals", al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, 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 d’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 Vacarisses, presentada en 
data 27/10/2016 per finançar la inversió “Aïllament murs i cobertes en edificis 
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municipals” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vacarisses  
Actuació:  Aïllament murs i cobertes en edificis 

municipals 
Import crèdit:  106.713,15 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits 
estimats  

1.337,59 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 98/2016 
 
* 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 sis mil set-cents tretze euros 
amb quinze cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
  
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 32.477,39 € (trenta-dos mil quatre-cents setanta-set 
euros amb trenta-nou cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a finançar 
l'actuació local "Millora del camí Mimó", al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’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 Vacarisses, presentada en 
data 17/10/2016 per finançar la inversió “Millora del camí Mimó” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Vacarisses  
Actuació:  Millora del camí Mimó 
Import crèdit:  32.477,39 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits 
estimats  

407,09 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 97/2016 
 
* 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-dos mil quatre-cents 
setanta-set euros amb trenta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
38.- 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 Vallirana, per a finançar l'actuació local "Adquisició fàbrica de 
cotó. Segon pagament", al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 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 d’ 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vallirana, presentada en 
data 08/11/2016 per finançar la inversió “Adquisició fàbrica de cotó. Segon pagament” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Vallirana  
Actuació:  Adquisició fàbrica de cotó. Segon 

pagament 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 109/2016 
 
* 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. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d'un Crèdit de Caixa d'import 167.396,42 € (cent seixanta-set mil tres-cents 
noranta-sis euros amb quaranta-dos cèntims), a l’Ajuntament de Vic, per a 
finançar l'actuació local "lnversions en informàtica", al 0% d'interès i a retornar 
en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
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 d’ 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 Vic, presentada en data 
28/10/2016 per finançar la inversió “Inversions en informàtica” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Vic  
Actuació:  Inversions en informàtica 
Import crèdit:  167.396,42 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,11% 
Interessos implícits estimats  -553,83 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 102/2016 
 
* 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 seixanta-set mil tres-cents 
noranta-sis euros amb quaranta-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.”  

 
40.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l'actuació local "Actuacions 
obres menors pressupost inversions 2016", al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’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 Vilassar de Mar, presentada 
en data 21/10/2016 per finançar la inversió “Actuacions obres menors pressupost 
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:  Ajuntament de Vilassar de Mar  
Actuació:  Actuacions obres menors pressupost 

inversions 2016 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
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Interessos implícits 
estimats  

2.193,53 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 100/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 
vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari de béns i 
drets de la Corporació i autoritzar la seva cessió gratuïta al Consell Comarcal del 
Berguedà i a l’Ajuntament de Castellgalí.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
“La Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha comunicat a aquesta Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per 
a la cessió de dos vehicles, al Consell Comarcal del Berguedà i a l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Castellgalí han sol·licitat 
a la Diputació de Barcelona la cessió de dos vehicles.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 21 
d’octubre de 2016, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Castellgalí s’han mostrat 
interessats en els esmentats béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats 
específiques, i que estan inscrits en el registre especial previst a la base cinquena de 
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per 
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la Diputació”, aprovades pel Ple de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB 
núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 19 i 20 d’octubre de 2016 respectivament. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
lletra h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR el béns mobles relacionats, que seran cedits al Consell 
Comarcal del Berguedà i a l’Ajuntament de Castellgalí, com a efectes no utilitzables 
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
 

Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmi
c 

Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Consell 
Comarcal 
del 
Berguedà F019088 H116858 26/11/2001 320101 

Vehicle, marca 
Nissan, model 

Terrano, 
matrícula 8806 

BPC 19.447,97 € 19.447,97 € 0,00 € 

Ajuntament 
de 
Castellgalí F155338 H168502 10/11/2005 320101 

Vehicle, marca 
Suzuki, model 

Vitara, 
matrícula 9698 

DCP 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

Ajuntament 
de 
Castellgalí F155338 H168503 10/11/2005 320101 

Equips muntats 
vehicle ocasió 
Suzuki Vitara 

matrícula 9698 
DCP 1.045,00 € 1.045,00 € 0,00 € 

 
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns al Consell Comarcal del 
Berguedà i a l’Ajuntament de Castellgalí, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los.  
 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part del Consell Comarcal del Berguedà i de l’Ajuntament de Castellgalí, 
que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona. 
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La cessió comportarà l’obligació per part del Consell Comarcal del Berguedà i de 
l’Ajuntament de Castellgalí, d’efectuar la contractació de la pòlissa d’assegurances, 
així com del canvi de titularitat dels vehicles a la Direcció General de Trànsit.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Berguedà i a 
l’Ajuntament de Castellgalí per al seu coneixement i efectes.” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 12 de febrer de 

2015, va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” (ref. 
registre AJG 44/15), en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (ref. registre AJG 667/14). 

 
2. Aquests fons es van concedir a setze ens locals de la província de Barcelona que 

han subscrit conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la seva 
adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, per un import global de 
550.000,00 €. Els fons es van calcular en base a l’aplicació proporcional de criteris 
objectius que recullen les característiques territorials, poblacionals i de gestió d’un 
col·lectiu d’ens adherit al Protocol general del Pla de concertació.  

 
3. Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els 

ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada 
revisada, el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es 
proposa la liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació i la liquidació definitiva dels fons de prestació. 
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2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon, per delegació de la 
Presidència, al vicepresident la competència d’elevar a la Junta de Govern 
l’aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació. 

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

ACORD 
 
Únic.- APROVAR la liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la Junta 
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 12 de febrer de 2015 (ref. registre 44/15) 
consistent en el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” (ref. registre AJG 667/14).” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Simplement saludem la continuïtat i el manteniment, la 
continuïtat i el reforç d’aquest programa en el projecte de pressupostos 2017. 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i el tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis 
locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 12 de febrer de 

2015, va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” (ref. registre AJG 
45/15), en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Govern Local 
2012-2015” (ref. registre AJG 667/14). 

 
2. Aquests fons es van concedir a diversos ens locals de la província de Barcelona 

que van subscriure (ells o un ens instrumental d’aquests) conveni de col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-
aplicatiu XALOC. Els fons es van calcular en base a l’aplicació proporcional de 
criteris objectius que recullen les característiques territorials, poblacionals i de 
gestió d’un col·lectiu d’ens adherits al Protocol general del Pla de concertació. En 
total es van concedir fons a 94 ens locals per un import global d’1.899.785,77 €. 

 
3. El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre de 2015 i el de justificació fins al 31 de març de 2016, 
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d’acord amb els apartats 2.1 i 4.1 de l’acord tercer de l’esmentat acord de 
concessió. 

 
4. Durant el període d’execució diverses entitats beneficiàries van presentar a la 

Diputació de Barcelona sol·licituds de pròrroga d’execució i justificació. Una vegada 
revisades aquestes es va considerar idoni concedir una pròrroga del termini 
d’execució, així com del de justificació. Aquestes van ser aprovades per decrets del 
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, segons el detall 
següent: 

 

Ens beneficiari CIF Codi XGL 
Data aprovació decret 
de pròrroga 

Termini 
d’execució 

Termini de 
justificació 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 15/Y/202576 
18/12/2015 
(ref. registre 12471/15) 

30/04/2016 30/06/2016 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 15/Y/202570 
22/12/2016 
(ref. registre 12746/15) 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 15/Y/202565 
09/11/2015 
(ref. registre 10077/15) 

Consorci per a 
la Promoció de 
Municipis del 
Moianès 

Q5856406C 15/Y/202514 
18/12/2015 
(ref. registre 12470/15) 

 
5. Un cop finalitzades les actuacions, els ens locals beneficiaris van presentar la 

documentació justificativa de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic dins 
dels terminis establerts. Una entitat va presentar una renúncia al total de la 
subvenció concedida, i que va se acceptada per la Diputació de Barcelona d’acord 
amb el detall següent: 

 

Ens beneficiari CIF Codi XGL 
Import 
renúncia 

Data decret  
acceptació renúncia 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 15/Y/202517 5.555,94 € 
15/07/2016 
(ref. registre 7183/16) 

 
6. Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els 

ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada 
revisada, el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es 
proposa el tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals 
d’ocupació“, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació i la liquidació definitiva dels fons de prestació. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon, per delegació de la 
Presidència, al vicepresident la competència d’elevar a la Junta de Govern 
l’aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació. 

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

ACORD 
 
Únic.- APROVAR la liquidació i tancament del recurs econòmic concedit per la Junta 
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 12 de febrer de 2015 consistent en el fons 
de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” (ref. registre AJG 45/15), en 
el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
(ref. registre AJG 667/14).” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte el conveni específic formalitzat en data 23 de gener de 2014 amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 13/X/100387 “Ampliació de les 
rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” i l’aprovació d’un nou conveni amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l’actuació 16/X/229300 “Sender de la Via 
Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
2. El 19 de desembre de 2013 per acord de la Junta de Govern (Reg. Acords 710/13) 

va ser aprovat un conveni específic en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Ampliació de les rutes verdes 
de l’Alt Penedès i el camí”, codi XGL 13/X/100387 per un import de 200.000 €. 
L’esmentat conveni va ser signat en data 23 de gener de 2014.  

 
3. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha sol·licitat un canvi de destinació (document 

que s’annexa al present dictamen) per l’actuació “Sender de la Via Augusta al seu 
pas per l’Alt Penedès” amb un import de 200.000 € que serà gestionada per 
l’Oficina Tècnica de Turisme.  
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4. La Diputació de Barcelona va aprovar la modificació del preacord per decret de 

presidència de data 22 de desembre de 2015 (Reg. Núm. 12613/15).  
 
5. Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha acreditat les condicions legals 

requerides per al desenvolupament de la nova actuació “Sender de la Via Augusta 
al seu pas per l’Alt Penedès” a través del formulari normalitzat de formalització de 
preacord.  

 
6. Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 

administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que 
concretin les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DEIXAR sense efecte el conveni específic en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Ampliació de 
les rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí”, codi XGL 13/X/100387 per un import de 
200.000 € que va ser aprovat per la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2013 
(Reg. Acords 710/13). L’esmentat conveni va ser signat en data 23 de gener de 2014.  
 
Segon.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

NIF P5800013D 

Actuació Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès 

Codi XGL 16/X/229300 

Aportació de la Diputació 200.000 € 

Periodificació 
2013       

2014       
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2015       

2016 200.000 € 

2017       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Tercer.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa 
i Pagès, facultat/da en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per 
decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la 
Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació de data 28/07/2016 (núm. 7731/16), publicat al 
BOPB de 03/08/2016. 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, representat per <òrgan de govern 
competent>, <nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent 
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de 
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
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formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data XXXXXX. 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 

acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent: 

 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

NIF P-5800013-D 

Actuació Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès 

Codi XGL 16/X/229300 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 
 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 200.000 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

169 

Periodificació 

2013       

2014       

2015       

2016 200.000 € 

2017       

Aplicació pressupostària G/30201/43201/76540 

 
2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  
 
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre 
de 2017, termini d’execució de l’actuació.  

3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  

5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

7.  Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
Cinquè. Pagament  
 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats. 
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2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè. Identificació de l’actuació  
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè. Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 
 

2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Novè. Tancament  
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
Desè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. 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. 

 
Tretzè. Marc normatiu 
 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni. 
 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Catorzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setzè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Quart.- ALLIBERAR la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €). 
 
Cinquè.- AUTORITZAR i disposar una despesa de dos-cents mil euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76540, del vigent pressupost corporatiu.  
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i  
l’Ajuntament de Santa Susanna, en relació amb la gestió de la Biblioteca 
d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència 
funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració que es proposa subscriure, 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Susanna en relació a la 
biblioteca municipal d’aquest municipi, emesa per la Gerència de Serveis de 
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Biblioteques de la Diputació, de conformitat amb la Circular 1/2016, de la Secretaria 
general. 
 
Vista la regulació referent a convenis interadministratius continguda als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i, en allò 
que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016.   
 
En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Susanna en relació a la biblioteca municipal d’aquest municipi, 
de la qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord amb la minuta que a continuació es 
transcriu: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA D’AQUEST 
MUNICIPI 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, facultat d’acord amb el decret de la 
Presidència número 3048/2016, de 19 d’abril, d’aprovació de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7731/2016, de 28 de juliol (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Joan 
Campolier Montsant, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Maria de las 
Mercedes Gobartt Vázquez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. A la societat de la informació que s’està 
conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 

mailto:campoliermj@diba.cat
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informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
2. L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen la biblioteca 
pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional 
de les diputacions respecte dels serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules 
diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els serveis 
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials, 
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
3. En el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i 
mitjançant formalització del corresponent conveni de col·laboració de data 18 de novembre 
de 2011, la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Susanna, en l’àmbit 
de suport a les Infraestructures Locals i Equipaments, els següents ajuts econòmics: 
 
- Biblioteca (240.000€) aprovat per la Junta de Govern de 10/11/2011 i formalitzat en 
conveni signat el 18/11/2011. 
- Complements Biblioteca (50.000€) aprovat per decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona en data 21/12/1011. 
 
4. L’Ajuntament de Santa Susanna, en compliment de l’esmentat conveni de col·laboració, 
ha construït la Biblioteca municipal a l’edifici de la Rambla dels Països Catalans número 2 
de Santa Susanna. 
 
5. El present conveni va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en data 28 de 
setembre de 2016, i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........  
 
6. En el present conveni és d’aplicació allò que es disposa als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la legislació estatal de règim jurídic del sector públic i del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  
 

PACTES 
 
Primer. Objectiu 
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L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Santa Susanna, en relació 
amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. Mitjançant aquest conveni, la 
Biblioteca de Santa Susanna s’integra a la Xarxa de Biblioteques Municipals, que la 
Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada a la Rambla dels Països Catalans número 2 de Santa Susanna, amb 
una superfície útil de 972,15 m

2
, i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de 

les seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca de Santa Susanna”.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer. Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart. Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni. 
 
Cinquè. Compromisos de les parts 
 
5.1. La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a la biblioteca pública 
i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. En cas que aquest personal fos 
assumit per l’Ajuntament, la Diputació en compensarà el cost que se’n derivi, prèvia 
justificació municipal. 
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
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5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament de Santa Susanna es compromet a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en 
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure 
accés de la Biblioteca. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals, antifurts i autoprèstec. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
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5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals. 
 
Sisè. Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca municipal. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei 
de biblioteca de 45 hores setmanals. 
 
Setè. Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè. Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa 
admissible en dret. 
 
Desè. Noves biblioteques   
 
Les possibles de biblioteques del municipi de Santa Susanna que en un futur s’integrin a la 
Xarxa de Biblioteques, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou 
annex, prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 

Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 

 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, en relació amb la gestió de la Biblioteca 
d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 

L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 

L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència 
funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 

En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 

Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració que es proposa subscriure, 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en relació a 
la biblioteca municipal d’aquest municipi, emesa per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació, de conformitat amb la Circular 1/2016, de la Secretaria 
general. 
 

Vista la regulació referent a convenis interadministratius continguda als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i, en allò 
que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016.   
 

En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona en relació a la biblioteca municipal d’aquest 
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municipi, de la qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord amb la minuta que a continuació 
es transcriu: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA 
D’AQUEST MUNICIPI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, facultat d’acord amb el decret de la 
Presidència número 3048/2016, de 19 d’abril, d’aprovació de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7731/2016, de 28 de juliol (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA, representat per l’alcalde president, Il·lm. 
Sr. Pol Pagès Pont, assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Jordi Pino Pruna. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els mòbils bàsics en 
què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
2. L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen la biblioteca 
pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional 
de les diputacions respecte dels serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules 
diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del sistema 
de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera de la Llei 
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4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar 
a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya 
en regions. 
 
3. L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona disposa de la Biblioteca municipal “Joan Sardà i 
Lloret” inaugurada en data 10 de juliol de 1984 i ubicada al c/ Pi i Margall, 7, integrada dintre 
de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
 
Amb la voluntat de millorar els serveis bibliotecaris, l’Ajuntament té previst traslladar aquesta 
Biblioteca a un nou espai més ampli, que ha d’inaugurar-se al llarg de l’any 2017. A aquest 
efecte, ha sol·licitat ajut a la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
4. El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació en data ...........  
 
5. En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la legislació estatal de règim jurídic del sector públic i del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 

PACTES 
 

Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, en 
relació amb la biblioteca d’aquest municipi que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és 
titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder 
rebre aquest suport. 
 
La biblioteca té la condició de servei públic municipal. Aquesta biblioteca, una vegada es 
posi en funcionament, s’integrarà a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), que la 
Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Identificació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Sant Antoni 11-13 de Sant Quintí de Mediona, compta amb 
una superfície útil de 253 m

2 
i compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves 

dimensions i serveis bàsics.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, el logotip de l’Ajuntament i el 
logotip de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer. Modificacions de l’equipament o el servei 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
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Quart. Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte el pacte 5.1 del present conveni. 
 
Cinquè. Compromisos de les parts 
 
5.1. La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Assumir, si és el cas, la plaça de director de biblioteca, segons els estàndards per a 
biblioteca pública i el Mapa de Lectura Pública. En cas que aquesta plaça fos assumida per 
l’Ajuntament la Diputació la compensarà econòmicament. 
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia del que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses d’actualització. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona es compromet a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull el pacte sisè. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards per a biblioteca 
pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, 
participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
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5.2.4. Oferir formació tècnica al personal de la Biblioteca, sens perjudici de la formació que 
pugui oferir també la Diputació. 
 
5.2.5. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual 
 
5.2.6. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia del que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure 
accés de la Biblioteca. 
 
5.2.7. Aportar i mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’immoble com 
del seu contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 
 
5.2.8. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.9. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.10. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.11. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals, antifurts i autopréstec. 
 
5.2.12. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.13. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.14. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals. 
 
Sisè. Funcions i serveis 
 
La Biblioteca objecte d’aquest conveni farà les funcions de biblioteca municipal. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei 
de biblioteca de 25 hores setmanals. 
 
Setè. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 
signants, es constitueix una Comissió tècnica de seguiment de compliment del conveni, 
integrada per: el director o directora de la Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un 
representant de la Diputació. 
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La comissió de seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts signants 
per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o relacionada 
amb el servei i amb les activitats programades. 
 
Vuitè. Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 

 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Desè. Causes de resolució 
 
Seran causa d’extinció del present conveni: 

- El mutu acord. 
- L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens perjudici 

de les responsabilitats en què es puguin incórrer. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 

 
Onzè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Dotzè. Noves Biblioteques  
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa de Biblioteques, 
es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou annex, prèvia la 
conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manlleu, en relació amb la gestió de la Biblioteca d’aquest 
municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència 
funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració que es proposa subscriure, 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manlleu en relació a la biblioteca 
municipal d’aquest municipi, emesa per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació, de conformitat amb la Circular 1/2016, de la Secretaria general. 
 
Vista la regulació referent a convenis interadministratius continguda als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i, en allò 
que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016.   
 
En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manlleu en relació a la biblioteca municipal d’aquest municipi, de la 
qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MANLLEU EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST 
MUNICIPI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, facultat d’acord amb el decret de la 
Presidència número 3048/2016, de 19 d’abril, d’aprovació de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7731/2016, de 28 de juliol (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
AJUNTAMENT DE MANLLEU, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Àlex Garrido 
Serra, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Maria Victòria Colom Canal.
   

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els mòbils bàsics en 
què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permeti moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
2. L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableixen la biblioteca 
pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional 
de les diputacions respecte dels serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules 
diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del sistema 
de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera de la Llei 
4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar 
a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya 
en regions. 
 
3. L’Ajuntament de Manlleu disposava de la Biblioteca Municipal de Manlleu, denominació 
sota la que operaven dos espais diferenciats: 
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- La Biblioteca Popular “Bisbe Morgades“, inaugurada el 25 de juny de 1961 i ubicada al 
c/ Baixa Cortada núm. 1. 

- La Biblioteca Popular “Mossèn Blancafort”, ubicada al carrer Prior Tarafa s/n i 
inaugurada en data 11 de gener de 1959. 

 
L’Ajuntament, amb la voluntat de millorar el servei bibliotecari, ha traslladat aquestes dues 
biblioteques a un nou espai més ampli, inaugurat en data 14 d’octubre de 2016. 
 
4. El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació en data ...........  
 
5. En el present conveni és d’aplicació allò que es disposa als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la legislació estatal de règim jurídic del sector públic i del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 

PACTES 
 

Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Manlleu en relació amb la 
biblioteca municipal que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
L’Ajuntament posa a disposició l’immoble que ocupa la biblioteca, que té la condició de 
servei públic municipal. Aquesta biblioteca s’integra a la Xarxa de Biblioteques Municipals 
(XBM), que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de la seva 
demarcació. 
 
Segon. Identificació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Pont 16-18 de Manlleu, amb una superfície útil de 1.866 m

2 
i 

que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis 
bàsics, es denomina “Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA”.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer. Modificacions en l’equipament o el servei 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart. Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte el pacte 5.1 del present conveni. 
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Cinquè. Compromisos de les parts 

 
5.1. La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 

 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i 
el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.  

 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 

 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia del que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 

 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 

 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 

 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 

 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 

 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 

 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 

 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses d’actualització. 

 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 

 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   

 
5.2. L’Ajuntament de Manlleu es compromet a: 

 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull el pacte sisè. 

 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  

 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards per a biblioteca 
pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, 
participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 

 
5.2.4. Oferir formació tècnica al personal de la Biblioteca, sens perjudici de la formació que 
pugui oferir també la Diputació. 
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5.2.5. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual 
 
5.2.6. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia del que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure 
accés de la Biblioteca. 
 
5.2.7. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 
 
5.2.8. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.9. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.10. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.11. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals, antifurts i autopréstec. 
 
5.2.12. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.13. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.14. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals. 
 
Sisè. Funcions i serveis 
 
La Biblioteca objecte d’aquest conveni farà les funcions de biblioteca municipal. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei 
de biblioteca de 35 hores setmanals. 
 
Setè. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 
signants, es constitueix una Comissió tècnica de seguiment de compliment del conveni, 
integrada per: el director o directora de la Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un 
representant de la Diputació. 
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La comissió de seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts signants 
per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o relacionada 
amb el servei i amb les activitats programades. 
 
Vuitè. Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.  
 
El present conveni deixa sense efecte el conveni d’assistència i cooperació tècnica i 
econòmica en relació amb les biblioteques municipals de Manlleu anterior, de data 12 d’abril 
de 1996. 
 
Desè. Causes de resolució 
 
Seran causa d’extinció del present conveni: 
 
a)  El mutu acord. 
b)  L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens 

perjudici de les responsabilitats en què es puguin incórrer. 
c)  Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
 
Onzè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Dotzè. Noves Biblioteques  
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa de Biblioteques, 
es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou annex, prèvia la 
conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Disposició Transitòria. Aportacions econòmiques en matèria de personal 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament al personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Llegíem el quaranta-set, que feia referència a la biblioteca de 
Manlleu, que ja va aparèixer a la sessió plenària anterior i, bé, quan llegeixes el 
conveni ho veus com una cosa molt formal on no apareixen determinats actors.  
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de 
tres naus per explotació avícola, a favor de l’Ajuntament d’Argençola, en 
resolució de l’expedient núm. 2014/7528.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 18 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a l’Ajuntament d'Argençola les obres de construcció de 
tres naus per explotació avícola, a la carretera BV-2234, PK 1+800, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal d’Argençola (expedient núm. 2014/7528). 
 
En data 11/08/2016, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Argençola en que sol·licita una modificació de 
l’autorització al·legant que construirà una única nau. 
 
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’Ajuntament d'Argençola en data 04 d'agost de 2016 
i d’acord amb el que disposen els articles 86 i 101 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 a la nau està previst per un accés existent. El paviment d’aquest accés 

tindrà el tractament necessari per a evitar arrossegaments a la calçada.  
 
-  L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

general o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
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- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol 
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació, 
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera. 

 
Condicions generals 
 
- 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 amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les 
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

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

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
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.- MODIFICAR, a petició del seu titular, l’informe tècnic de la resolució de data 
de 18 de desembre de 2014 en que es van informar favorablement les obres de 
construcció de tres naus per explotació avícola, a la carretera BV-2234, PK 1+800, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argençola (expedient núm. 2014/7528), 
en el sentit d’autoritzar la construcció d’una nau, d’acord amb el nou informe de data 
23 de setembre de 2016, emès pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, transcrit en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Argençola, amb domicili a 
efectes de notificacions a Argençola (08717), Plaça de l'Esglèsia, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de 
Montgat, referent a les obres del “Projecte d’eixamplament de vorera del pont del 
PK 1,125 de la carretera BV-5008 a Montgat. TM Montgat”, a executar per la 
Diputació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa titular de la carretera BV-5008, en 
el terme municipal de Montgat. Aquesta carretera és gestionada, amb els seus 
elements funcionals, per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació.  
 
Dintre del casc urbà de Montgat, en el seu límit nord, la carretera travessa el carrer de 
la riera Sant Jordi, mitjançant un pont, situat en el PK 1,125, on hi ha la necessitat de 
donar continuïtat a les voreres del costat nord de la carretera, ja que l’ample disponible 
no permet el pas de persones de mobilitat reduïda. 
 
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 formulada per l’Ajuntament de Montgat, s’ha procedit per part de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència 
de Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del “Projecte 
d’eixamplament de vorera del pont del PK 1,125 de la carretera BV-5008 a Montgat. 
TM Montgat”, amb l’objecte de permetre una circulació segura i confortable als 
vianants que s’adeqüi a l’amplada prevista per la normativa d’accessibilitat. 
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La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de 
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 

 
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 
Montgat, 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 
de la minuta del conveni.  

 
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni, confeccionada per l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, signada amb data 26 d’octubre 
de 2016 pel Gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, analitzant la 
necessitat i oportunitat i l’impacte econòmic del conveni, de conformitat amb l’article 
50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
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 Montgat, 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, de conformitat amb les clàusules de la minuta del conveni, la Diputació es 
farà càrrec de l’execució de les obres, per un import total de 230.376,04 EUR, segons 
el projecte constructiu de les obres, i l’Ajuntament de Montgat, per la seva part, 
assumirà el cost de les indemnitzacions resultants dels procediments per a 
l’expropiació forçosa i l’ocupació temporal dels béns i drets de titularitat privada 
necessaris per a l’execució de les obres, que s’ha calculat en un import aproximat de 
2.262,47 EUR. En el cas que resultes un import superior, l’Ajuntament hauria 
d’assumir aquest cost. 

 
Atès que per part de l’Ajuntament de Montgat s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del 
conveni pel referit import de 2.262,47 EUR. 

 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 232.638,51 EUR, dels quals 
230.376,04 EUR, corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 2.262,47 EUR, 
corresponen a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453../611.., del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2017, condicionat a la corresponent modificació de crèdit i a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

195 

Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la 
còpia del conveni a subscriure. 
 
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de 
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la 
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà 
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb 
independència del seu origen. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la 
Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa núm. 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom 
i representació de la Diputació de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montgat, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
“Projecte d’eixamplament de vorera del pont del PK. 1,125 de la carretera BV-5008 a 
Montgat. TM. Montgat” (Codi: 6085PC01), 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 MONTGAT SOBRE LES 
OBRES D’EIXAMPLAMENT DE VORERA DEL PONT DEL PK. 1,125 DE LA CARRETERA 

BV-5008 
 
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. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015.  
 
AJUNTAMENT DE MONTGAT, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, 
Sra. Rosa Funtané Vilà, i assistida pel Secretari de la Corporació, Sr. Miquel Àngel García 
Gómez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa titular de la carretera BV-5008, en el 
terme municipal de Montgat. Aquesta carretera és gestionada, amb els seus elements 
funcionals, per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  
 
II. 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. 
 
III. Dintre del casc urbà de Montgat, en el seu límit nord, la carretera travessa el carrer de la 
riera Sant Jordi, mitjançant un pont, situat en el p.k 1,125, on hi ha la necessitat de donar 
continuïtat a les voreres del costat nord de la carretera, ja que l’ample disponible no permet 
el pas de persones de mobilitat reduïda. 
 
IV. A petició formulada per l’Ajuntament de Montgat, s’ha procedit per part de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de 
Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del “Projecte d’eixamplament de 
vorera del pont del PK 1,125 de la carretera BV-5008 a Montgat. TM. Montgat”, amb 
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l’objecte de permetre una circulació segura i confortable als vianants que s’adeqüi a 
l’amplada prevista per la normativa d’accessibilitat. 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de les 
obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
VI. 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 Montgat, 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.  
 
VII. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, té per objecte regular, d’acord amb la proposta del 
referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a la 
definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit 
d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data  .............................. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Montgat, en ordre 
a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts als efectes de 
l’execució de les obres del “Projecte d’eixamplament de vorera del pont del PK 1,125 de la 
carretera BV-5008 a Montgat. TM. Montgat”, així com la determinació dels àmbits propis de 
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
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 d’eixamplament de vorera del pont del PK 1,125 
de la carretera BV-5008 a Montgat. TM. Montgat” (Codi: 6085PC01), redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, per un import 
total de 232.638,51 EUR, dels quals 230.376,04 EUR, corresponen al cost de 
l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 2.262,47 EUR, corresponen a l’aportació 
municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453../611.., del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a la 
corresponent modificació de crèdit i a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost corresponent, 
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- 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 servei, 
 
- la tramitació administrativa dels expedients d’expropiació forçosa i/o ocupació 

temporal dels terrenys de titularitat privada que siguin necessaris per a l’execució de 
les obres contemplades en l’àmbit d’actuació del projecte, excepte el cost de les 
indemnitzacions que en resultin, l’import dels quals anirà a càrrec de l’Ajuntament de 
Montgat. 

 
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, es farà càrrec, 
dintre de l’àmbit de les obres construïdes, de la conservació i del manteniment de la 
calçada, del drenatge de la carretera, dels sistemes de contenció per a vehicles, i de la seva 
senyalització horitzontal, vertical i d’orientació.  
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Montgat 
 
L’Ajuntament de Montgat assumirà el cost de les indemnitzacions resultants dels 
procediments per a l’expropiació forçosa i l’ocupació temporal dels béns i drets de titularitat 
privada necessaris per a l’execució de les obres, que s’ha calculat en un import aproximat 
de 2.262,47 EUR.  
 
En el cas que resultés un import superior, l’Ajuntament hauria d’assumir aquest cost. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Montgat 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 de 2.262,47 EUR, com a cost 
aproximat de les indemnitzacions. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Montgat passarà a ser l’entitat titular i 
responsable, dintre de l’àmbit de les obres executades, de la conservació i del manteniment 
de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de 
les carreteres i de l’àmbit del pont. 
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

- Voreres i baranes fora de l’àmbit del pont. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Quart. – Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
Les administracions signants d’aquest conveni 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.  
 
Cinquè. – 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.  
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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. 
 
Sisè. – 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 qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà 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. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present 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: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

200 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-  Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional 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 Montgat: Rosa Funtané Vila, Alcaldessa Presidenta; Miquel Àngel 
García Gómez, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i 
Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 

Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                            (...) 

 
Segon.- Declarar la plurianualitat de l’actuació i retenir el crèdit per l’import total de 
232.638,51 EUR, dels quals 230.376,04 EUR, corresponen al cost de l’actuació 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 2.262,47 EUR, corresponen a l’aportació 
municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453../611.., del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a la 
corresponent modificació de crèdit i a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Montgat, per 
al seu coneixement i als efectes de la posterior signatura del conveni pels legals 
representants d’ambdues parts. 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 
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l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni de col·laboració institucional, en matèria d’Observatori d’Habitatge, 
a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials 
d’Habitatge de Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, té per objectiu estratègic, 
durant el mandat 2016-2019, facilitar l'establiment d'un model territorial que asseguri 
un adequat desenvolupament econòmic, tot garantint la qualitat de vida de la seva 
ciutadania. En aquest sentit, persegueix els objectius de potenciar l’habitatge com a 
estratègia transversal de les polítiques locals i fomentar el treball en xarxa; 
desenvolupar la investigació, la capacitació, la pràctica i el coneixement en 
metodologies i tècniques locals en l’àmbit de l’habitatge, així com impulsar polítiques 
innovadores als municipis per fomentar el dret a un habitatge digne i adequat. 
 
La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència 
d’Habitatge, té per missió l’impuls polític de la política municipal d’habitatge i el 
disseny, desenvolupament i execució, juntament amb el Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona, de les actuacions municipals en matèria d’habitatge en els 
àmbits de l’atenció i reversió de l’emergència habitacional, la garantia de l’ús social de 
l’habitatge, l’ampliació del parc assequible i el manteniment i la millora del parc actual. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) exerceix les competències en polítiques de 
sòl i habitatge que estableix la legislació urbanística. Ho fa per delegació dels 
municipis metropolitans i a l’objecte de garantir la solidaritat intermunicipal en aquestes 
actuacions i ajudar a fer efectiu el dret constitucional a l’habitatge. L’AMB realitza, 
igualment, tasques d'ordenació territorial per a la destinació de sòl a usos industrials i 
terciaris, impulsa promocions d'habitatge assequible i s'encarrega de la construcció 
dels equipaments públics encomanats pels municipis metropolitans. L'administració 
metropolitana exerceix, així mateix, les competències en matèria d'habitatge que li 
reconeguin les lleis i les que li siguin delegades per conveni o per via consorcial. 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir programes i 
recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i als restants ens locals de la 
seva demarcació, mitjançant instruments de cooperació tècnica, econòmica i material, 
en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de la informació, 
l’ampliació del parc municipal d’habitatge i de l’oferta d’habitatge assequible i l’atenció 
prioritària a persones en risc d’exclusió residencial i el coneixement, la capacitació i el 
treball en xarxa.  
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En l’àmbit de l’habitatge, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, disposa des de l’any 2010 d’un instrument 
específic, l’Observatori Local d’Habitatge, dedicat a la producció, gestió i difusió 
d'informació i coneixement en relació a l'habitatge des d'una perspectiva local amb la 
finalitat de satisfer les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, 
implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge. Aquest Observatori 
actua des de la neutralitat i el rigor per a garantir l'accés dels ens locals a tota la 
informació i els coneixements necessaris per a assegurar el lideratge local en la 
definició de les polítiques d'habitatge. 
 
Aquest és un instrument de la Diputació de Barcelona que està previst per fomentar 
l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals, contribuir a 
l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge pròpies, promoure 
la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en l’àmbit local i 
supralocal i provincial i construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a 
articular l’acció de govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 
L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) agrupa, 
en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis 
municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials 
d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis 
d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la 
finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles. 
 
Interessa a les parts abans esmentades disposar d’un marc de col·laboració 
institucional estable dins del qual compartir assumptes d’interès comú, cooperar i 
innovar en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge i per tal de concretar les 
obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda formalitzar un conveni de 
col·laboració mútua interadministrativa. 
 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

203 

 
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll 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 atorguen a les diputacions competències d'assistència i 
cooperació als municipis, es proposa la formalització d’un conveni de col·laboració 
institucional entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge 
de Catalunya, en matèria de l’Observatori d’Habitatge promogut per la Diputació de 
Barcelona, amb l’objecte d’impulsar la implantació i consolidació de les polítiques 
d’habitatge al servei dels municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Vist que el conveni proposat té la naturalesa de conveni marc de col·laboració, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 47. 1, paràgraf 2on. de la Llei 40/2015,d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que permet a les Administracions 
participants i parts signants expressar mitjançant aquest instrument la seva voluntat 
per actuar amb un objectiu comú.  
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 
1) 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 la minuta del conveni de col·laboració institucional entre la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Associació de Gestors de Polítiques socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), en 
matèria de l’Observatori d’Habitatge, de conformitat amb el text de la minuta de 
conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 
DE CATALUNYA (GHS) EN MATÈRIA D’OBSERVATORI D’HABITATGE 

 
Barcelona, <data>. 
 
 ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel regidor d’habitatge, Sr. Josep Maria 
Montaner Martorell, en ús de les facultats delegades pel decret d’Alcaldia de 25 de maig de 
2016, i assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General de l'Excm. Ajuntament 
d'aquesta ciutat, nomenat per Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2002, en funcions 
d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de 
setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal 
de la Corporació, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, que certifica. 
 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, representada pel seu Vicepresident executiu, 
Sr. Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l’ús de les facultats que té atorgades per raó del 
seu càrrec i aquelles que té delegades per resolució de la Presidència. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, facultat d’acord amb 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 (BOPB 
22/04/16), i assistit pel Sr. Francesc Bartoll Huerta, Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 03/07/16) sobre delegació de 
funcions de Secretaria (mandat 2015-2019), i 
  
ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE DE CATALUNYA 
(GHS), amb domicili al carrer Doctor Aiguader 36 de Barcelona, inscrita al registre 
d’Associacions de Barcelona amb el número 54910, NIF G66421223, representada pel seu 
President Sr. Lluís Hosta Privat, qui actua en l’ús de les facultats que té atorgades per raó 
del seu càrrec, elegit per l’Assemblea General de GHS el 9 de març de 2016 i aquelles per 
les que ha estat facultat per acord de la Junta de Govern de GHS de data 15 de setembre 
de 2016.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de formalitzar 
el present conveni de col·laboració. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Que la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència 
d’Habitatge, té per missió l’impuls polític de la política municipal d’habitatge i el 
disseny, desenvolupament i execució, juntament amb el Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona, de les actuacions municipals en matèria d’habitatge en els 
àmbits de l’atenció i reversió de l’emergència habitacional, la garantia de l’ús social de 
l’habitatge, l’ampliació del parc assequible i el manteniment i la millora del parc actual. 
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II. Que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) exerceix les competències en 
polítiques de sòl i habitatge que estableix la legislació urbanística. Ho fa per delegació 
dels municipis metropolitans i a l’objecte de garantir la solidaritat intermunicipal en 
aquestes actuacions i ajudar a fer efectiu el dret constitucional a l’habitatge. L’AMB 
realitza, igualment, tasques d'ordenació territorial per a la destinació de sòl a usos 
industrials i terciaris, impulsa promocions d'habitatge assequible i s'encarrega de la 
construcció dels equipaments públics encomanats pels municipis metropolitans. 
L'administració metropolitana exerceix, així mateix, les competències en matèria 
d'habitatge que li reconeguin les lleis i les que li siguin delegades per conveni o per 
via consorcial. 

 
III. Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir 
programes i recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i demés ens 
locals de la seva demarcació, mitjançant instruments de cooperació tècnica, 
econòmica i material, en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de 
la informació, l’ampliació del parc municipal d’habitatge i de l’oferta d’habitatge 
assequible i l’atenció prioritària a persones en risc d’exclusió residencial i el 
coneixement, la capacitació i el treball en xarxa.  

 
Des de l’any 2010 que disposa d’un instrument específic, l’Observatori Local 
d’Habitatge, dedicat a la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en 
relació a l'habitatge des d'una perspectiva local amb la finalitat de satisfer les 
necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de 
les polítiques locals d'habitatge. Aquest Observatori actua des de la neutralitat i el 
rigor per a garantir l'accés dels ens locals a tota la informació i els coneixements 
necessaris per a assegurar el lideratge local en la definició de les polítiques 
d'habitatge. 

 
IV. Que l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) 

agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques 
d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals 
d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i 
professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a 
tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes 
elles. 

 
V. Que interessa a les parts disposar d’un marc de col·laboració institucional estable en 

el que compartir assumptes d’interès comú, cooperar i innovar en l’àmbit de les 
polítiques locals d’habitatge. 

 
VI. Que per concretar les obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda 

formalitzar aquest conveni de col·laboració. 
 

VII. La minuta del present conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data ................................. 

 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- Naturalesa i objecte del conveni 
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Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i té per objecte formalitzar el treball 
en xarxa i un marc de col·laboració estable entre els diferents observatoris d’habitatge i 
departaments d’estudi promoguts per les parts signatàries i per la posada en marxa d’un 
Observatori de l’Habitatge de vocació supramunicipal, que aglutini la informació disponible 
en matèria d’habitatge i que pugui servir d’instrument per a definir i desplegar amb més 
eficàcia les polítiques públiques d’habitatge als diferents àmbits on actuen les 
administracions, organismes i entitats incloses en el present conveni. 
 
El procés de posada en marxa d’aquest Observatori de l’habitatge es planteja en 
col·laboració, i fent xarxa, amb aquells altres observatoris o portals webs dependents de 
qualsevol de les institucions signants, i ha de permetre compartir informació, projectes i 
activitats que a través dels mateixos es duguin a terme, generar indicadors, estudis que 
qualsevol de les administracions o organismes cregui convenient. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts 
 
Les parts es comprometen a:  
 

A) Col·laborar i treballar conjuntament en les iniciatives que es promoguin des de 
qualsevol de les administracions públiques signatàries relacionades amb l’objecte del 
present conveni, específicament en els següents projectes: 

 
- Una plataforma web compartida 
- Un sistema d’informació compartit 
- Un visualitzador de dades compartit 

 
Els convenis específics que determinin el desenvolupament dels projectes citats 
determinaran els drets i obligacions de les parts en el seu ús i responsabilitats. 
 

B) Intercanviar informació, tot complint i respectant la normativa de protecció de dades 
personals i especialment del que estableix l’article 21.1 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament 
aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

 
C) Les parts podran encomanar a qualsevol dels seus òrgans, institucions i entitats que 

siguin mitjans propis i d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i els articles 4.1.n) i 
24.6 del TRLCSP, la realització dels treballs i la redacció dels documents necessaris 
per a la consecució dels objectius del present marc de col·laboració, especialment, 
per a la posada en marxa de l’Observatori de l’Habitatge. 

 
D) Igualment, les parts podran subscriure convenis interadministratius entre elles o amb 

qualsevol dels òrgans o mitjans propis que formin part del seu sector públic, en relació 
amb l’objecte del present conveni. 

 
E) Els encàrrecs de gestió als que es fa referència en les lletres C) seran 

complementaris i portaran causa del present conveni administratiu de col·laboració i 
concretaran detalladament les accions, els terminis i les contraprestacions 
econòmiques o materials que s’acordin, sens perjudici dels tràmits administratius que 
corresponguin. 

 
TERCER.- Modificacions i adhesions 
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Les parts signants d’aquest conveni, podran fer les addendes necessàries al mateix o nous 
convenis, si s’escau, per tal d’atendre demandes específiques o per fer front a les 
necessitats que sorgeixin. 
 
Igualment, d’acord amb la seva vocació supramunicipal, aquest conveni està obert a la 
participació d’altres Administracions, organismes i entitats, diferents a les parts signants, els 
quals podran adherir-se al seu contingut mitjançant la signatura de les addendes 
corresponents, a proposta de la comissió de seguiment. 
 
QUART.- Comissió de seguiment 
 
Per assegurar la coordinació de les mesures i el correcte desenvolupament dels pactes, les 
parts acorden la constitució d’una Comissió de Seguiment integrada per: 
 

- El Gerent d’Habitatge, o persona en qui delegui, en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- La Gerència de l’Àrea metropolitana de Barcelona, o persona en qui delegui, en 
representació de l’AMB. 

- El President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
o persona en qui delegui, en representació de la Diputació de Barcelona. 

- El President de l’Associació, o persona en qui delegui, en representació de GHS. 
 
L’esmentada Comissió es reunirà amb una periodicitat semestral i tindrà una presidència 
rotatòria. 
 
CINQUÈ.- Comissió tècnica 
 
Per a dur a terme la col·laboració interadministrativa i el treball conjunt, les parts 
constitueixen una Comissió Tècnica integrada per personal designat per cadascuna de les 
parts, que es reunirà periòdicament o a instància de qualsevol dels membres. 
 
SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data de l’última signatura i la 
seva durada serà de 4 anys, prorrogable 4 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 
49, lletra h), de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
SETÈ.- Extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixin el seu objecte o 
per incórrer en alguna de les següents causes de resolució: 
 

a) Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la pròrroga 
d’aquest. 

 
b) L’acord per unanimitat de totes les parts que subscriuen el present conveni. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’alguna de les 

parts: 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i 
compromisos que considera que s’incompleixen. Aquest requeriment serà notificat a 
la comissió de seguiment i a la resta de les parts. 
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Si transcorregut el termini assenyalat en el requeriment persistís l’incompliment, la 
part que va efectuar el requeriment notificarà a la resta de les parts la concurrència de 
la causa de resolució del conveni, amb la quantificació, si s’escau, dels danys i 
perjudicis causats. 

 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 

e) Per qualsevol altra causa prevista a la lleis. 
 

VUITÈ.- Efectes de la resolució del conveni 
 

No obstant això, si quan concorre alguna de les causes de resolució del conveni, existeixen 
actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, podran 
acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, 
establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de 
realitzar-se la corresponent liquidació, si s’escau. 
 

NOVÈ.- Imatge i comunicació  
 

Les parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi relacionat amb les actuacions 
objecte d’aquest conveni, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la referència a la 
col·laboració establerta en aquest conveni. 
 

DESÈ.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’aplicarà el règim jurídic general constituït per les disposicions 
següents:  
 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 

 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 
contractació del sector públic, i concretament el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública. 
 

- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern. 

 

- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 

ONZÈ.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu 
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DOTZÈ.- Publicitat del Conveni 
 
En compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació i bon govern i el Decret d’Alcaldia de 28 de desembre de 2015, pel qual 
s’aprova la normativa reguladora del registre de convenis, es procedeix a la inscripció del 
present conveni en el Registre de convenis. Aquest registre té caràcter de registre públic de 
caràcter administratiu i es deixarà constància de la subscripció dels convenis i del seu 
contingut i vigència. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per quintuplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Barcelona: Josep Mª Montaner Martorell, Regidor d’Habitatge; 
Jordi Cases i Pallarès, Secretari general; Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Antonio 
Balmón Arévalo, Vicepresident executiu; Per l’Associació de Gestors de Polítiques Socials 
d’Habitatge de Catalunya (GHS): Lluís Hosta Privat, President; 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)”                                                                                                     
(...)                                                                    

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, als efectes escaients i 
posterior formalització del conveni.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: En tot el que fa referència a l’habitatge i atesa la problemàtica 
tan dura que hi ha a la nostra demarcació, esperàvem i esperem més valentia. I 
aquesta valentia s’ha de traduir en aconseguir consignacions econòmiques i accions 
decidides per regirar la situació que vivim.  
 
Per indicació de la Presidència, respon el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, 
senyor Mut (ERC-AM), qui diu: El punt és la signatura del conveni, perquè a 
l’Observatori... Moltes vegades, sí, és veritat que calen més recursos però també hi ha 
aquesta feina tan poc lluida, per això, les ponències d’aquest conveni, que és la forma 
de treballar transversalment, Àrea metropolitana, Ajuntament de Barcelona, Diputació i 
l’Associació de Gestors, per tal de compartir aquesta informació que fins ara no teníem 
i que ens permetrà fer polítiques d’habitatge. Per tant, crec que és un punt molt positiu.  
 
Intervé, novament, el senyor Duran, qui diu: Sí, que saludem la signatura d’aquest 
conveni, però què, finalment, quan tu vas a mirar en què consisteix, és una translació a 
un portal d’informació per part de les diferents administracions, perquè aquesta 
informació sigui pública. Això, en si, ja és positiu però que calen, entenem, moltes més 
accions.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, als 
ajuntaments de la província de Barcelona, per a la instal·lació de calderes i 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya, per import 
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de 850.000 € (vuit-cents cinquanta mil euros).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d’octubre de 2008, acord que es va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, duu a terme la iniciativa per implantar i utilitzar energies 
renovables com la biomassa forestal en les instal·lacions municipals i, a més, té el 
propòsit de consumir biomassa que provingui de boscos del seu municipi o d’altres 
propers, amb l’objectiu de gestionar les masses forestals per prevenció d’incendis, 
fomentar la participació d’empreses forestals locals i aprofitar tots els efectes 
mediambientals positius derivats de l’ús de la biomassa forestal. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de VUIT-
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (850.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50405/17200/76200 del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12,14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
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Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 201620165120008633, que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per 
a la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal o llenya, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER 
FRONT A LES DESPESES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE 
CALOR MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL O LLENYA, ANY 2016. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201620165120008633 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals, destinades a finançar les noves inversions de les característiques següents 
 

 Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a 
combustibles estella forestal o llenya, inclosa si s’escau la xarxa de calor, que 
subministrin a equipaments municipals de titularitat pública. 
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 Les calderes han de complir el Reglament (UE) 2015/1189 en relació als requisits de 
disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid i les d’estella han de 
ser de càrrega automàtica.  

 El període d’amortització simple de les instal·lacions subvencionades ha d’estar 
comprès entre els 8 i els 20 anys. El càlcul d’aquest període queda definit a l’Annex 2 
de les presents Bases: “Càlcul del període d’amortització simple”. 

 Els costos relatius a la Direcció Facultativa de l’obra fins a un import màxim del 5% 
del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte d’instal·lació. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant el període comprès entre la data de 
publicació de les presents bases i el 30 de novembre de 2017. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los  
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Han de ser ajuntaments de municipis de la província de Barcelona adherits al Pacte 
d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima. 

 Han de disposar del projecte executiu, de l’obra per la qual es demana la subvenció, 
aprovat. 

 No han d’haver finalitzat les obres o instal·lacions abans de publicar-se les presents 
bases. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
A.- Sol·licitud de subvenció: 
 

1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 
que ho fa. 

 
2) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
 
3) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
 
4) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
 
5) Import de la subvenció que se sol·licita. 
 
6) Data i lloc de la sol·licitud.  
 
7) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la seguretat 

social. 
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8) Escriptura de titularitat del bé immoble 
 
B.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 

Annex número 1: 
 

1. Projecte executiu signat per un tècnic facultatiu competent on hi figurin, com a 
mínim, les dades que han de permetre l’avaluació dels criteris ambientals i 
econòmics, i que es detallen a l’article 9 de les presents bases. 

 
2. Certificat d’aprovació del projecte executiu per part de l’ajuntament sol·licitant. 
 
3. Càlcul del període d’amortització simple, calculat segons l’Annex 2 de les presents 

Bases. 
 
Annex número 2 
 

1. Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se 
sol·licita subvenció. 

 
Annex número 3 
 

1. Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

 
2. Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 

condicions de la subvenció.  
 
3. Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 

concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona. 

 
4. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 

activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a 
Altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents. 

 
5. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 

justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 
02 24 23. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies 
naturals. 
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, a qualsevol de les 
oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
www.diba.cat.parcsn/subvencions. 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a 
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.  
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú  de les Administracions 
Públiques. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licitud presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS DE PUNTUACIÓ: 
 

Criteri Puntuació 

Municipis de menys de 20.000 habitants 
Puntuació màxima: 1 punt si compleix 

1 

Municipi amb un conveni signat amb una Associació de Propietaris 
Forestals i la Diputació de Barcelona per a la Restauració i Millora 
Forestal a data de la publicació oficial d’aquesta convocatòria. 
 
Puntuació màxima : 1 punt si compleix  

1 

Municipi amb un contracte amb una Associació de Propietaris Forestals 
per al subministrament d’estella o llenya que provingui d’actuacions per 
a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Puntuació màxima : 1 punt si compleix 

1 

http://www.diba.cat.parcsn/subvencions
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Municipi que disposi de comptabilitat energètica municipal a través d’un 
programa informàtic específic per a tal fi. 
 
Puntuació màxima : 1 punt si compleix 

1 

Emissions anuals estalviades per kW de potència instal·lada*. 
Estalvi d’emissions segons la fórmula E = Q / P, on, 
Q = Quantitat de CO2 emesa a l’actual instal·lació; en tones de CO2 
anuals (t/any). 
P = Potència nominal instal·lada segons el projecte executiu de la nova 
instal·lació amb biomassa, en kW. 
E = Estalvi d’emissions, en t/kW·any 
De l’aplicació d’aquesta formula s’obtindrà el valor de la puntuació 
d’aquest criteri amb dos decimals, la qual no superà 1 punt. 

1 

 
* En cas de nous sistemes de calefacció que no incorporin sistemes preexistents, la 
puntuació d’aquest apartat serà 0 pel fet que no comporten estalvi energètic sobre la 
despesa actual. Pel càlcul de les emissions s’agafaran les dades de l’Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic pel 2015. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 850.000 € euros i anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostaria G/50405/17200/76200 del pressupost de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals per a l’exercici 2016. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de 
puntuació que figuren a la base novena. Les subvencions s’atorgaran de manera 
proporcional a la puntuació obtinguda en ordre decreixent, essent la puntuació màxima de 
totes les sol·licituds la que obtindrà el 80% del PEC. El percentatge d’atorgament sobre el 
PEC s’anirà reduint de manera proporcional a la menor puntuació de les sol·licituds fins a 
exhaurir la partida pressupostària. 
 
A la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import corresponent al càlcul de la proporció 
esmentada, se li atorgarà la quantia restant de la partida pressupostària fins exhaurir-la. En 
el cas que siguin dues o més sol·licituds les que es trobin amb igual puntuació i en aquesta 
situació de no poder rebre l’import corresponent al càlcul de la proporció esmentada, el 
repartiment de la partida pressupostària es farà proporcionalment al nombre de sol·licituds 
que es trobin en aquesta situació d’empat. 
 
La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents: 
 

 El 80% del Preu d’Execució del Contracte (PEC) del projecte aprovat (iva inclòs). 

 L’import de 200.000 €. 
 
Les subvencions podran arribar a un 80% del PEC atès l’alt cost de les inversions, l’esforç 
econòmic que cal realitzar per part dels ens municipals, especialment els de menys 
població, i l’interès públic estratègic en relació a l’estalvi d’emissions, l’estalvi energètic i la 
disminució del risc d’incendis forestals que suposen aquestes instal·lacions. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
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En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de 
la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra 
banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, 
la subvenció es reduirà de forma proporcional. 
 

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat, constituït 
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions, i que estarà 
format per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació, pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador d’àmbit d’Espais 
Naturals o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals i per la cap de 
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària de l’òrgan 
col·legiat.  
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa 
sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple.  
 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 

13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

14. Acceptació de la subvenció 
 

S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
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15. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 

 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Despeses no subvencionables 

 
No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents tècnics encara 
que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions. 

 
En cap cas no podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i 
instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada abans de publicar-se les presents 
Bases. 
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17. Subcontractació  

 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit de 60 % del cost total del projecte/activitat. 
 
18. Forma de pagament 
 
1.- Els pagaments es duran a terme prèvia presentació de la justificació de despesa. 
 
2.- La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, amb 
caràcter general, en funció de les justificacions de despesa que es presentin, fins el límit de 
l’import atorgat.  
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
de novembre de 2017, aquest termini no admet la possibilitat de ser prorrogat. 
 
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un certificat de 
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat 
pel secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau de l’/la alcalde/essa/president/a, en 
què hi constin els següents apartats:  

 
a. una relació d’obligacions reconegudes relatives a l’actuació i que contingui el 

número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 
Les factures així com les certificacions d’obres caldrà que siguin reconegudes i 
aprovades prèviament per la beneficiària, sense que sigui necessari el seu 
pagament per a considerar-les despeses subvencionables d’acord amb allò 
previst a l’article 31.2 de la Llei General de Subvencions. 
Per poder efectuar el darrer pagament, caldrà presentar una memòria de les 
actuacions realitzades. 

b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, 
juntament amb altres fonts de finançament, no supera el cost total de l’actuació 
subvencionada. 

c. Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents justificatius originals de les despeses relacionades i seran 
conservats per un període no inferior a 6 anys. 

 
2. Abans del 31 de març de 2018 els Ajuntaments hauran de presentar una relació de les 

obligacions reconegudes i aprovades amb els seus justificants de pagament. 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
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amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumades a la de la 
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
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mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar: els administradors de les 
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin els de qui d’ells depenguin. Així mateix seran 
responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en 
les seves activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

ANNEX 1 
 
CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
El projecte ha d’acomplir amb els continguts d’un projecte executiu, tot i que com a mínim, 
es demana que contingui el següent: 
 

- Memòria descriptiva,  
- Bases de disseny i càlcul, 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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- Descripció de materials i normes tècniques d'execució, 
- Plec de condicions tècniques d’execució 
- Pressupost, 
- Anàlisi econòmica i financera de la inversió, 
- Estudi bàsic de seguretat i salut,  
- Annexes  
- Plànols 

 
ANNEX 2 
 
CÀLCUL DEL PERÍODE D’AMORTITZACIÓ SIMPLE  
 
Per als càlculs dels períodes d’amortització simple es prendran com a base els consums 
tèrmics PCS

1
 corresponents a l’any 2014 o estimats segons projecte i com a preus dels 

combustibles, els preus publicats com a referència a la pàgina web 
http://www.diba.cat/web/biomassa/preus-dels-combustibles corresponents al 2014 per a 
cada combustible. Es considera amortització simple dividir l’import de la inversió en Preu 
d’Execució del Contracte IVA inclòs, per la diferència entre els costos per a l’any 2014 dels 
combustibles existents menys els costos futurs amb biomassa amb el canvi de tecnologia 
(Estalvi). Aquests darrers també amb IVA inclòs. Totes les dades només pels edificis 
inclosos en el projecte. 
 

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 24 de novembre de 2016 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals, als ajuntaments de la província de Barcelona per a la instal·lació 
de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya.  
 
2016.BDNS (identif: ) 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador 

 
Primer . Beneficiaris 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Han de ser ajuntaments de municipis adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i 
el clima. 

                                                      
1
 Poder Calorífic Superior 

http://www.diba.cat/web/biomassa/preus-dels-combustibles
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

222 

 Han de disposar del projecte executiu, de l’obra per la qual es demana la subvenció, 
aprovat. 

 No han d’haver finalitzat les obres o instal·lacions abans de publicar-se les presents 
bases. 

 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals, destinades a finançar les noves inversions de les característiques següents: 
 

 Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a 
combustibles estella forestal o llenya, inclosa si s’escau la xarxa de calor, que 
subministrin a equipaments municipals de titularitat pública. 

 Les calderes han de complir el Reglament (UE) 2015/1189 en relació als requisits de 
disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid i les d’estella han de 
ser de càrrega automàtica.  

 El període d’amortització simple de les instal·lacions subvencionades ha d’estar 
comprès entre els 8 i els 20 anys. El càlcul d’aquest període queda definit a l’Annex 3 
de les presents Bases: “Càlcul del període d’amortització simple”. 

 Els costos relatius a la Direcció Facultativa de l’obra fins a un import màxim del  5% 
del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte d’instal·lació. 

 
Tercer . Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 

 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 850.000 € euros i anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostaria G/50405/17200/76200 del pressupost de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals per a l’exercici 2016. 
 
Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de 
puntuació que figuren a la base novena. Les subvencions s’atorgaran de manera 
proporcional a la puntuació obtinguda en ordre decreixent, essent la puntuació màxima de 
totes les sol·licituds la que obtindrà el 80% del PEC. El percentatge d’atorgament sobre el 
PEC s’anirà reduint de manera proporcional a la menor puntuació de les sol·licituds fins a 
exhaurir la partida pressupostària. 
 
A la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import corresponent al càlcul de la proporció 
esmentada, se li atorgarà la quantia restant de la partida pressupostària fins exhaurir-la. En 
el cas que siguin dues o més sol·licituds les que es trobin amb igual puntuació i en aquesta 
situació de no poder rebre l’import corresponent al càlcul de la proporció esmentada, el 
repartiment de la partida pressupostària es farà proporcionalment al nombre de sol·licituds 
que es trobin en aquesta situació d’empat. 
 
La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents: 
 

 El 80% del Preu d’Execució del Contracte (PEC) del projecte aprovat (iva inclòs). 

 L’import de 200.000 €. 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de 
la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra 
banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, 
la subvenció es reduirà de forma proporcional. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies 
naturals. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (850.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/76200 del pressupost de l’exercici 2016.  
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
segona transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció per a 
l’execució del projecte LIFE+2013, “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina 
innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Per decret de presidència, de data 1 d’agost de 2014, es va aprovar l’acceptació de la 
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 
“Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat 
i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”. 
 
En data 24 de juny de 2014 es va signar l’acord entre els socis del projecte Life+2013, 
que es va adjuntar com annex al decret esmentat en el paràgraf anterior, entre la 
Diputació de Barcelona, la Unió Europea i els altres quatre socis del projecte, és a dir, 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i la 
Fundació Catalunya La Pedrera, i, essent la Diputació de Barcelona qui actua com a 
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coordinadora del projecte, per tal de formalitzar la participació de la Diputació de 
Barcelona en la realització del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”. 
 
Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 18 de 
desembre de 2014, es va aprovar l’acord de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, beneficiari coordinador, i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, Fundació Catalunya la Pedrera, Generalitat de Catalunya i Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, beneficiaris associats, relatiu a la subvenció concedida per la 
Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”.  
 
Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
maig de 2015, es va aprovar la incorporació d’esmenes tècniques a l’acord entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, relatiu a la subvenció concedida 
per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”.  
 
D’acord amb la clàusula vuitena dels acords de col·laboració esmentats amb 
anterioritat, i signats el 18 de desembre de 2014, a excepció del de la Generalitat de 
Catalunya, que es va signar el 13 de maig de 2015, relativa a les formes de pagament, 
el beneficiari coordinador rebrà el total del finançament provinent de la Comissió 
Europea i ho repartirà en la proporció corresponent als beneficiaris associats. Els 
pagaments s’efectuaran en el mateix termini i condicions que la Comissió els faci 
efectius al beneficiari coordinador: Un segon pagament de prefinançament intermedi 
del 40% equivalent al 40% de la contribució financera màxima de la Comissió 
Europea, sempre que s’hagi gastat, almenys, el 150% (en percentatge dels costos 
suportats – que hagin gastat i justificat almenys 1.057.800,00€) del pagament del 
primer prefinançament (705.200,00€). 
 
Segons la clàusula desena dels acords de col·laboració de referència, relativa a la 
forma i termini de justificació, la segona justificació consistirà en l’elaboració, per part 
del beneficiari coordinador, de l’informe intermig, que haurà de ser enviat a la Comissió 
Europea abans de finalitzar el mes de juny de 2016. Per aquesta segona justificació, 
es requereix que tots els socis s’hagin gastat, almenys, el 150% del pagament del 
primer prefinançament, és a dir, gastat i justificat, almenys 1.057.800,00€. 
 
La Diputació de Barcelona va presentar la segona documentació justificativa de la 
subvenció atorgada a la Unió Europea en data 12 de juliol de 2016, i es preveu que a 
finals del mes d’octubre - principis del mes de novembre, la Unió Europea faci el segon 
pagament a la Diputació de Barcelona, tal i com s’especifica en la clàusula vuitena 
dels acords de col·laboració signats. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar i disposar una despesa de CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (53.884,40 €) a favor de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin 
per dur a terme el projecte LIFE + 2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 2016: 
G/50400/1723A/45000. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS 
EUROS (66.200,00 €) a favor del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per tal de 
que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte LIFE + 
2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 2016: G/50400/1723A/45100. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS 
(250.000,00 €) a favor de l’Associació Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per 
tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte 
LIFE + 2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 2016: G/50400/1723A/48900. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS 
QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (135.515,60 €) a favor de la Fundació 
Catalunya La Pedrera, per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per 
dur a terme el projecte LIFE + 2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 2016: 
G/50400/1723A/48901. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, pel seu coneixement i als 
efectes escaients.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: A veure com ho enfoquem això... Està molt bé, realment aquest 
programa està molt bé i està molt bé que a tota la demarcació, fins ara únicament hi 
hagués un ajuntament, com és l’Ajuuntament de Matadepera, que s’ho podia permetre, 
el fet de poder pagar tenir un pastor amb les seves ovelles, les seves cabretes, que 
puguin netejar el bosc de forma natural i ara tenim coneixement que en l’àmbit del 
Parc Natural de Collserola hi ha un altre ajuntament, que vostè coneix 
perfectíssimament, que també està destinant recursos i entenem que amb aquests 
recursos la Diputació hi podria fer un pas més decidit per a la conservació dels nostres 
parcs naturals i els nostres espais naturals. Esperem que ho tingui en compte al futur.  
 
Per indicació de la presidència respon el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient, senyor Junyent (CiU), qui diu: Aprofitar que també n’hi ha a Montserrat i 
que, senyor Duran, si vol anar a veure les cabretes de Montserrat, veurà que tenen 
una productivitat brutal; ho dic perquè ha dit Sant Cugat, ha dit Collserola, ha dit també 
l’altre... Matadepera, però a Montserrat amb el LIFE... No, no ho dic perquè jo els vaig 
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anar a saludar personalment i li confirmo que són molt productives. Amb tot el carinyo i 
sé que no s’ho agafarà malament però ho dic perquè no ens deixi a la Catalunya 
central que anem molt justos, no només de cabretes... 
 
Era coneixedor de l’existència del pastor, que anys enrere finançava el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, i entenia que feia temps que no rebia cap mena de suport 
econòmic. Però sí que d’acord. 
 
La senyora Conesa diu: Doncs mirarem d’estendre-ho, de continuar en aquesta línia.  
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació mitjançant concert, per a gestionar l’Àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i 
dur-hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, 
informació, educació ambiental i lleure, adreçades al públic visitant del Parc. 
Procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, per import de 214.837,14 
€ (dos-cents catorze mil vuit-cents trenta-set euros amb catorze cèntims).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
gestiona els equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el 
Solell del Corredor ubicats en finques de la seva propietat dins del Parc del Montnegre 
i el Corredor. 
 
Atès que es tracta d’uns equipaments on es realitzen tasques de manteniment i 
d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant 
del Parc. Així doncs, aquests serveis públics que es desenvolupen ofereixen 
prestacions que donen utilitat als usuaris dels equipaments esmentats, sota criteris de 
generalitat i igualtat, en condicions de continuïtat i regularitat i en l’àmbit d’actuació de 
la Diputació de Barcelona, concretament en el Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
Atès que es tracta d’una actuació de la Diputació de Barcelona que es troba legitimada 
a l’empara de l’art. 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, que reconeix als 
governs locals de Catalunya competències pròpies en la gestió dels equipaments de 
lleure i promoció d’activitats i els usos que es porten a terme a la muntanya (lletres k i 
n). 
 
Atès que la major part dels equipaments de la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona que presten serveis públics i comporten la presència de personal per a 
atendre els usuaris de caps de setmana, i també els dies feiners, es gestionen en 
règim de contractes de gestió de serveis públics. 
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Atès que en el cas dels equipaments objecte d'aquest informe, es donen les 
característiques que condueixen, seguint la línia habitual de gestió en aquest àmbit, 
cap a la contractació en règim de concert per tal d’aconseguir un triple objectiu: 
 

 Flexibilitzar l’assignació de personal i l’horari d’atenció al públic i, per tant, dotar 
de major eficàcia la prestació del servei. 

 Incentivar l’activitat econòmica privada dins l’àmbit del parc. 

 Fomentar noves iniciatives vinculades amb el sector serveis i amb l’ús públic del 
parc en l’àmbit del lleure i l’educació ambiental. 

 
Atès que les especials condicions de proximitat i complementarietat dels equipaments i 
serveis que es volen oferir en la zona central del Corredor aconsellen una gestió 
integrada i, per tant, un únic contracte de servei públic sota la modalitat de concert 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 a tenor dels arguments presentats, es proposa la gestió de l’àrea d’esplai del 
Corredor i del campament juvenil el Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el 
Corredor a través d’un contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concert, amb persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues a 
les que constitueixen el servei públic, tal i com estableix l’article 277 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) i d’acord amb l’article 8 del TRLCSP, i en 
consonància amb el Dictamen del Consejo de Estado núm. 1116/2015, de 10.3.2016, 
sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del sector públic –pàgines 72 a 80 i 246 a 
248-. 
 
Atès que, tal com a es justifica a la Memòria (apartat 4rt), el balanç econòmic global 
dels dos equipaments resulta deficitari per al gestor i, per tant, cal que sigui compensat 
anyalment per la Diputació de Barcelona, permetent, així, garantir la prestació dels 
serveis públics de l’àrea d’esplai i campament juvenil, d’atenció i acollida als usuaris, i 
del manteniment i neteja necessaris tant durant els caps de setmana com durant la 
resta de dies laborables. 
 
Atès que, en aquest sentit, degut a que anyalment la Diputació de Barcelona retribuirà 
al titular del concert el cost que comporten les despeses generades pel manteniment 
dels referits serveis públics, d’acord amb l’article 5 de la Directiva 2014/23/UE, no es 
produirà la transferència del risc operacional al contractista atès que aquest, en 
condicions normals de funcionament dels equipaments, tindrà garantida la recuperació 
de les despeses que hagi contret per explotar dits serveis. 
 
Atès que amb la finalitat de millorar la perspectiva de negoci i posar en marxa 
iniciatives que puguin augmentar la rendibilitat de la gestió d’aquests equipaments, es 
proposa una durada de cinc anys a comptar des de la data d’inici de la prestació del 
servei, prevista per a l’1 de gener de 2017, sense possibilitat de pròrroga. 
 
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 
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tipologia dels llocs de treball, horari, contractació laboral i especialització, necessaris 
per a la gestió d’uns equipaments d’aquestes característiques desaconsellen la seva 
contractació directa per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que, conseqüentment, els serveis es gestionaran de forma indirecta mitjançant 
concert amb una persona natural o jurídica que vingui realitzant prestacions anàlogues 
a les que constitueixen els serveis públics, tal i com estableix l’article 277 del TRLCSP, 
sense que es transfereixi el risc operacional al contractista perquè la Diputació de 
Barcelona compensarà al concertat amb una contraprestació econòmica per un import 
de cent setanta-set mil cinc-cents cinquanta-un euros amb trenta-cinc cèntims 
(177.551,35 €), IVA exclòs. 
 
Atès que d’acord amb el que estableix 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, quan 
en un contracte no es doni una transferència del risc operacional en el sentit de l’article 
5.1 D 2014/23/UE, el mateix es regirà: 
 

- segons les normes amb efecte directe que la directiva 2014/24/UE estableix per 
als contractes de serveis. 

- en segon lloc, segons les normes que el TRLCSP estableix per als contractes de 
serveis subjectes a regulació harmonitzada. 

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

 
Atès que la modalitat de concert garanteix la qualitat del servei mitjançant la 
determinació de les condicions i compromisos establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 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, sense la transmissió del 
risc operacional al contractista. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic han redactat la Memòria, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques 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 
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 de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir aquesta contractació. 
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Atès que s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, per 
un import de dos-cents catorze mil vuit-cents trenta-set euros amb catorze cèntims 
(214.837,14 €) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries dels exercicis: 
 

 Data Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 

2017 G/50402/17230/22712 41.282,76 €  

2018 G/50402/17230/22712 42.108,44 €   

2019 G/50402/17230/22712 42.950,57 € 

2020 G/50402/17230/22712 43.809,59 €   

2021 G/50402/17230/22712 44.685,78 €   

 
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i 
formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, s’hagi 
d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització de la 
despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de 
sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
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 concert, 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).  
 
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 concert, per a la gestió dels equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi 
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a terme tasques de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, 
educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant del Parc. 
 
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que han 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.- AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, per un 
import de dos-cents catorze mil vuit-cents trenta-set euros amb catorze cèntims 
(214.837,14 €) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries dels exercicis: 
 

 Data Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 

2017 G/50402/17230/22712 41.282,76 €  

2018 G/50402/17230/22712 42.108,44 €   

2019 G/50402/17230/22712 42.950,57 € 

2020 G/50402/17230/22712 43.809,59 €   

2021 G/50402/17230/22712 44.685,78 €   

 
amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
Cinquè.- 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 DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE CONCERT, PER A 
GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT JUVENIL EL 
SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, I DUR-HI A 
TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, ACOLLIDA, 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL PÚBLIC VISITANT 
DEL PARC 
 
 ÍNDEX  
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 ANNEXOS  
 Annex I  
 Annex II  

Annex III 
Annex IV 
Annex V 
 

1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona de la gestió de serveis en la modalitat de concert per 
a gestionar l’àrea d’esplai del Corredor i el campament juvenil El Solell del Corredor al Parc 
del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i 
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d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant del 
parc. 

 
El Codi CPV que correspon és 92000000-1. 

 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a la memòria que 
consta a l’expedient i d’acord amb l’estudi econòmic que s’acompanya en l’Annex IV del 
present Plec.  

 
1.3) Règim econòmic del contracte 

 
1.3.1) Contraprestació econòmica.- Absència de transferència del risc operacional al 
contractista. 

 
El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concert amb persona natural o jurídica 
que vingui realitzant prestacions anàlogues a les que constitueixen el servei públic, tal i com 
estableix l’article 277 TRLCSP. 

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona assumeix el risc operacional del contracte, 
compensant al concertat amb una contraprestació econòmica per un import de cent setanta-
set mil cinc-cents cinquanta-un euros amb trenta-cinc cèntims (177.551,35 €), IVA exclòs. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost d’aquesta 
contraprestació econòmica, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 
Aquesta contraprestació econòmica comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona, en 
endavant PCAG). 

 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 37.285,78 €. 

 
L’import d’aquesta contraprestació econòmica quedarà fixada definitivament d’acord amb 
l’oferta formulada per qui en resulti concertat i no serà objecte de revisió.  

 
1.3.2) Preus màxims dels serveis que ha de prestar el concertat 

 
Pel primer any del contracte el concertat haurà d’aplicar els preus privats dels productes del 
servei de bar-cafeteria i els preus de l’acampada del campament juvenil assenyalats en 
l’Annex III del present Plec i que regeixen aquesta contractació. 

 
Les tarifes a aplicar a partir del segon any i els nous preus privats hauran de ser aprovats per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals prèviament a la seva aplicació. 

 
1.4) Aplicacions pressupostàries 

 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació és de dos-cents catorze mil vuit-
cents trenta-set euros amb catorze cèntims (214.837,14 €) IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a les següents aplicacions del pressupost dels exercicis següents: 
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 Data Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 

2017 G/50402/17230/22712 41.282,76 €  

2018 G/50402/17230/22712 42.108,44 €   

2019 G/50402/17230/22712 42.950,57 € 

2020 G/50402/17230/22712 43.809,59 €   

2021 G/50402/17230/22712 44.685,78 €   

 
Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i resta supeditada 
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les 
obligacions derivades del contracte.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte tindrà una durada de cinc anys, a comptar des de la formalització del contracte. 
 
El contracte no serà prorrogable. 
 
1.6) Valor estimat    
 
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), és de dos-cents quaranta-cinc mil 
vuit-cents vuitanta-dos euros amb setanta-nou cèntims (245.882,79 €) IVA exclòs, que 
inclou la totalitat dels ingressos previstos per la durada del contracte. 
 
1.7) 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 quan en un contracte no es doni una 
transferència del risc operacional en el sentit de l’article 5.1 D 2014/23/UE, el mateix es 
regirà: 
 

- segons les normes amb efecte directe que la directiva 2014/24/UE estableix per als 
contractes de serveis. 

- en segon lloc, segons les normes que el TRLCSP estableix per als contractes de 
serveis 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. 
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1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500 euros.  
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que 
s’estableix en l’anunci corresponent, en el: 
 
Servei Jurídic Administratiu 
Subsecció de la Mesa de Contractació 
carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta, edifici El Rellotge, 08036 Barcelona 
adreça electrònica: s.juridico.adm@diba.cat  
telèfon 93-404.94.89 i fax 93-402.24.94 
 
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, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i 
haurà de presentar-se 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 concert per a gestionar l’àrea d’esplai del Corredor i el 
campament juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi 
a terme tasques de manteniment atenció, acollida, informació, educació ambiental i 
lleure adreçades al públic visitant del parc, 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. En el cas de contractacions conjuntes, indicar els noms de 
tots els ens contractants.  

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

 
- apartat A (contractació reservada): només consignar en sentit afirmatiu quan així 

s’hagi previst en el PCAP, 
 
- apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar. 

mailto:s.juridico.adm@diba.cat


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

236 

 
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): emplenar, 
 
- 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: 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. 
 

 

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases-espd/filter?lang=es
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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 V al PCAP. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se 
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 1.18) del present Plec. 
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la gestió de serveis en 
modalitat de concert per a gestionar l’àrea d’esplai del Corredor i el campament 
juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme 
tasques de manteniment, d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure 
adreçades al públic visitant del parc, presentada per .......……..." i haurà de contenir la 
documentació següent: 
 

 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor 
a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec, numerada i 
indexada. 

 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que 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 concert per a gestionar l’àrea d’esplai del Corredor i el campament 
juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme 
tasques de manteniment, d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure 
adreçades al públic visitant del parc, 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 la gestió del 
servei públic en modalitat de concert per a gestionar l’àrea d’esplai del Corredor i el 
campament juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a 
terme tasques de manteniment, d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure 
adreçades al públic visitant del parc, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules Administratives 
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Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  

 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a 

tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec, numerada i 
indexada. 

 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments  

 
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:  5.000 € en algun dels tres exercicis esmentats. 

 
Mitjà d’acreditació. Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 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 5.000 € en un dels anys.  
 
Documentació acreditativa dels serveis mínims 
 
- Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats 

expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat 

expedit per l’empresa destinatària d’aquests 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: 
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Mitjans personals: 
 

 1 persona amb formació en les tasques de manipulació d’aliments. Aquesta persona 
haurà de disposar del carnet de manipulador d’aliments o habilitació equivalent. 

 
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals 
esmentats, la inclusió succinta del currículum professional degudament signat. 

 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP, el procediment d’adjudicació es 
realitzarà en les fases següents: 
 
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor (criteri 1 i 2) amb una ponderació 
màxima de 49 punts.  
 
Per a passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 25 
punts. 
 
Fase 2: Valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (criteri 1), 
amb una ponderació màxima de 51 punts. 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (49%) 
 
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: Total 49 punts (49% de la puntuació total 
a baremar). 

 
Criteri 1: Elaboració d’un petit projecte pedagògic adreçat a grups escolars o altres 
col·lectius que contingui una oferta d’activitats d’educació ambiental en els àmbits del 
patrimoni natural i de l’ambientalització en base a les instal·lacions i a l’entorn dels 
equipaments objecte de contractació. Es valorarà que el projecte contingui: 

 
Ítems  Criteris de valoració 

      Objectius generals Que estiguin definits 
     

 
Que presentin un adequat grau de concreció   

   

 

Que estiguin vinculats amb els objectius i la gestió del parc 
 

          Continguts generals Que estiguin definits 
     

 

Que s'ajustin a la realitat dels equipaments i al seu entorn (patrimoni i 
ambientalització) 

 
Que plantegin problemàtiques/temàtiques actuals  

   

 

Que dotin d'instruments o capacitats per a l'acció sostenible 
 

          Programació 
d'activitats 
 

               Llistat d'activitats 
(títol i col·lectiu) Que estigui definida 

     

 

Que en el seu conjunt reflecteixi les possibilitats educatives dels 
equipaments i el seu entorn  

 
Que respongui als objectius i continguts generals 
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Que abasti el màxim nombre de potencials tipologies d'usuaris 
 

          Elaboració d'1 fitxa 
descriptiva 

Que es dissenyi la fitxa amb els diferents apartats en un màxim d'un full 
(DIN A4) 

          
- Objectius 
específics Que estiguin definits 

     
 

Que presentin un adequat grau de concreció (operatius)  
  

 
Que derivin dels objectius generals 

             
-Continguts 
específics Que estiguin definits 

     
 

Que derivin dels continguts generals  
             

- Metodologia Que estigui descrita i seqüenciada l'activitat 
   

 
Que utilitzi estratègies orientades a l'acció 

   
 

Que promogui l'aprenentatge cooperatiu 
    

 
Que promogui el pensament crític 

             
 - Recursos  Que estiguin enumerats  

     
 

Que siguin coherents amb l'educació per a la sostenibilitat 
  

 
Que faci un ús responsable de les fonts d'informació 

   

 

Que contempli (entre d'altres) recursos propis dels equipaments i de 
l'entorn 

          
 - Avaluació  Que mesuri l'assoliment dels objectius 

    
 

Que contempli els instruments de mesura 
             

 
- Calendari i horari 

Que sigui coherent amb l'època de l'any, el tipus d'usuari o altres 
condicionants 

          
 - Ràtio Que sigui adequada al tipus d'activitat i característiques del grup 

           
Mesura del grau de 
satisfacció Que contempli la valoració de l'educador i de l'activitat 

   
 

Que confeccioni una proposta d'instrument de valoració 
  

 
Que aquest instrument respongui a criteris d'utilitat i senzillesa  

           
Puntuació fins a 25 punts. 
 
Criteri 2: Elaboració d’un pla de treball que contempli el manteniment que s’estableix en els 
articles 2 i 6 del Plec de Prescripcions Tècniques corresponent a aquesta contractació. Es 
valorarà que el pla contingui: 
 

                  Ítems  Criteris de valoració          

        Descripció àmbits de 
manteniment dels 
equipaments   

Que inclogui tots els àmbits del 
manteniment  

   

 

Que descrigui els elements de cada àmbit (edificacions, 
instal·lacions, equips o màquines) 
 

                 
Elaboració fitxes de 
manteniment 

Que hi figurin de manera exhaustiva les tasques de manteniment 
per a cada element de cada àmbit 

 
Que hi figuri la periodicitat per a cada tasca 

 
  

 

Que s'expliciti el temps que presumiblement s'ha d'esmerçar per a 
cada tasca 
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Que hi figuri la necessitat d'externalització per a les tasques que 
així es consideri 

 

 

Que es faci referència a mesures que comportin millores en la 
gestió del manteniment  

         
Confecció d'un exemple de 
cronograma de feina 
setmanal 

Que hi figuri la seqüència de feines per a cada dia de treball 

 
 

Que s'especifiqui l'horari de cada feina 
     

Puntuació fins a 24 punts. 
 

 Criteris avaluables de forma automàtica: Total 51 punts (51% de la puntuació total 
a baremar) 

 

Criteri 1: Preu ofertat: 
 

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

Puntuació fins a 51 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 
TRLCSP. 
 

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà, el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona. 
 

1.13) Termini per a l’adjudicació 
 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes.  
 

1.14) Variants 
 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 

No és procedent. 
 

1.16) Garantia provisional 
 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 TRLCSP. 
 

1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació .  
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP.  
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 
proposat com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 
del TRLCSP haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Presentar els següents documents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 

que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, 
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte 
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. 
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui 
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.  

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació 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 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 
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declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han 
experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
2) DADES 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. 
 
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.  

 
2.2) Condicions especials d’execució 

 
No és procedent. 
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2.3) Modificació del contracte i manteniment de l’equilibri econòmic financer 

 
En aquesta contractació no es preveu modificacions, si bé la Diputació pot modificar per 
raons d'interès públic i si concorren les circumstàncies que preveu el títol V del llibre I les 
característiques del servei contractat i les tarifes que han d'abonar els usuaris. 

 
Quan les modificacions afectin el règim financer del contracte la Diputació ha de compensar 
el concertat de manera que es mantingui l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser 
considerants com a bàsics en l'adjudicació del contracte. 

 
En cas que els acords que dicti la Diputació respecte al desenvolupaments del servei no 
tingui transcendència econòmica, el contractista no té dret a indemnització per raó dels dits 
acords. 

 
L'Administració ha de restablir l'equilibri del contracte, en benefici de la part que 
correspongui, en les supòsits següents: 

 
a) Quan la Diputació modifiqui, per raons d'interès públic i d'acord amb el estableix el títol V 
del llibre I, les característiques del servei contractant. 

 
b) Quan actuacions de la Diputació de Barcelona determinin de manera directa la ruptura 
substancial de l'economia del contracte. 

 
c) Quan causes de força major determinin de manera directa la ruptura substancial de 
l'economia del contracte. A aquests efectes, s'entenen per causes de força major les 
enumerades en l'article 231 del TRLCSP. 
  
En els supòsits que preveu l'apartat anterior, el restabliment de l'equilibri econòmic del 
contracte s'ha de fer mitjançant l'adopció de les mesures que escaiguin en cada cas. 
Aquestes mesures poden consistir en la modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, la 
reducció del termini de contracte i en general en qualsevol modificació de les clàusules de 
contingut econòmic incloses en el contracte.  
 
2.4) Règim de pagament 
 
El contractista presentarà factures mensuals. 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 
del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al 
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, 
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de 
comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació (Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals). 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 

https://seuelectronica.diba.cat/
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els següents codis  DIR3: 
 
Oficina comptable: GE0001058  Intervenció General - Registre de Factures 
Òrgan gestor: GE0001097  
Unitat tramitadora: GE0001097 
 
2.5) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 286 del 
TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 

amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o 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 penalitzacions. 

- Les previstes en els articles 241 i 274 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. 

 
2.7) Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
Les faltes que puguin ser comeses pel concertat en el desenvolupament de l'activitat 
contractada i/o que siguin detectades a través de les verificacions i controls de qualitat es 
classificaran com a molt greus, greus i lleus segons el següent criteri: 
 
Es consideren faltes molt greus: 
 

 Les agressions físiques i verbals als clients i/o usuaris dels equipaments en particular i 
del parc en general.  

 Les negligències que posin en perill la seguretat pròpia, dels clients o d'altres 
treballadors.  

 La inhibició en el compliment de les seves funcions.  

 Observar desatenció en el compliment de la normativa legal vigent que sigui d’aplicació 
en el desenvolupament de l’activitat 

 La reiteració o reincidència de dues faltes greus en un mes o de tres faltes greus en un 
període de tres mesos consecutius. 

 
Es consideren faltes greus: 
 

 L'incompliment dels horaris i calendari d'obertura pactats sense previ acord.  
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 Desenvolupar l'activitat d'una manera incompleta i/o defectuosa.  

 La incorrecta presència o comportament de les persones durant la seva jornada laboral.  

 La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a un 
correcte desenvolupament de les tasques i serveis especificats al Plec de Prescripcions 
Tècniques.  

 La modificació dels preus corresponents a productes i serveis oferts sense previ avís i/o 
autorització. 

 No tenir la llista de preus autoritzada a la vista del públic. 

 La no disposició dels Fulls de Reclamacions a disposició dels clients.  

 Els actes o omissions que dificultin i/o impossibilitin a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals  
fiscalitzar o inspeccionar la contractació. 

 Realitzar un manteniment inadequat de les instal·lacions sense atendre els requeriments 
legals o els que faci l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 

 La reiteració o reincidència de dues faltes lleus en un mes o de tres faltes lleus en tres 
mesos consecutius.  

 
Es consideren faltes lleus: 
 
La resta d'infraccions al present plec de prescripcions no tipificades com a faltes greus o 
molt greus. 
Es notificarà mensualment les penalitats que ha comès. Les faltes donaran lloc a les 
penalitats següents: 
 

Tipus de falta Penalització 

Molt greu 100 € 

Greu 50 € 

Lleu 20 € 

 
Aquestes penalitats no podran superar el 10% del pressupost del contracte. 
 
L’import de la penalitat es descomptarà directament de l’import de la factura i també es 
podrà descomptar de la garantia definitiva, prèvia audiència del contractista. 
 
2.8) Intervenció del servei 
 
Si de l’incompliment del contracte per part del contractista es derivés 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 desapareguin les causes d’incompliment del contracte. 
 
En tot cas, el concertat haurà d’abonar a la Diputació de Barcelona els danys i perjudicis 
efectivament li hagin estat irrogats. 
 

2.9) Reversió de les instal·lacions a la Diputació de Barcelona 
 
Una vegada extingit el contracte, el contractista deixarà les dependències objecte del 
concert lliures i lliurarà les claus dins el termini màxim d’un mes i respondrà dels danys i 
perjudicis, si n’hi haguessin, que li siguin imputables. 
 
A tal efecte, l’Oficina de Parcs Naturals es reserva la potestat de verificar que aquests béns 
estiguin en iguals condicions que en el moment del seu lliurament a l’inici del contracte. 
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Per aquest motiu, es fixa un període prudencial de 6 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 del present 
concert es verifiqui en les condicions convingudes.  
 
2.10) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.11) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’un mes a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de 
la prestació contractada. 
 
2.12) Cessió 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de Barcelona, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
2.13) Subcontractació 
 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins a 60 
% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de 
Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a 
l’article 227 del TRLCSP. 
 
2.14) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial.  
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.15) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques particulars, pel Plec de 
Clàusules Administratives Generals 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. 
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2.16) Notificacions  
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics, en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la 
notificació de l’adjudicació i 10 dies naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit 
al seu contingut. 
 
2.17) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i 
en matèria mediambiental. 
 
2.18) Assegurances 
 
El concertat s'obliga a disposar de les pòlisses d'assegurances: 
 
I. Una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil pels danys a tercers derivats de 

l'estat i ocupació de l'immoble, del funcionament de les instal·lacions i serveis i del 
desenvolupament de l'activitat per un import mínim de 300.000 euros 

 
II. Una pòlissa d'assegurances per a accidents per a aquelles activitats que el contractista 

organitzi directament. 
 

2.19) Lloc de prestació objecte del contracte 
 
El lloc fitxat per a la prestació del concert són l’àrea d’esplai del Corredor i el campament 
juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor. 

 
2.20) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, 
a la persona nomenada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.21) Protecció de dades de caràcter personal 
 
Donat que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament 
de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de 
l'adjudicatari, es relacionen a continuació els deures i obligacions del contractista en relació 
amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la 
desenvolupa. 
 
A.- Deure de Secret. 
 
El contractista i els seus treballadors implicats en els Tractaments de Dades de Caràcter 
Personal queden expressament i específicament obligats a complir amb el deure de secret, 
en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD, sobre tota aquella informació referida a 
Dades de Caràcter Personal o antecedents que poguessin conèixer com a conseqüència del 
compliment del contracte, 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 concertat, 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 l’establerta, 
o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o les instruccions de la 
Diputació de Barcelona, el contractista, 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 contractista, com a Encarregat del Tractament. 
 
El concertat, 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). 
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 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 
contractista, haurà de posar en coneixement de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals immediatament després de ser detectada, qualsevol sospita o constatació 
d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment de les 
mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament. 

 
 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 contractista, 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 concertat, 
per al seu emmagatzematge.  
 
En el cas que una Norma Legal prevegi llur conservació: caldrà indicar-ne quina, el 
contractista, 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 contractista, 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 concertat, comunicarà anticipadament i per escrit a la Diputació de Barcelona la 

intenció de subcontractar, així com els següents aspectes: percentatge de tasques 
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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 concertat, 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 contractista 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 
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 contractista, 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: 
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FITXERS AUTOMATITZATS FITXERS NO AUTOMATITZATS 

NIVELL BÀSIC 

Funcions i obligacions del personal Funcions i obligacions del personal 

Registre d’incidències Registre d’incidències 

Control d’accés Control d’accés 

Gestió de suports i documents Gestió de suports 

Identificació i autentificació  

Còpies de seguretat i recuperació  

 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) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 

contracte 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 
l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans següents: 
 
 La vigilància i control de la correcta execució dels serveis d’informació al públic i, si es 

duen a terme. 
 En quant als serveis d’acollida i d'acampada, la comprovació de la qualitat del servei, de 

l'estat de les instal·lacions i del compliment de les funcions per part del personal del 
concertat. 

 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 contractista. 
 

3.2) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat 
en la prestació del servei 

 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona n’informarà al contractista i aquell 
haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El concertat 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. 
 

3.3) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial  
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el 
concertat, 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. 
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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 concertat 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 i el contractista. 
 
 La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació i el contractista. 
 
La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats 
preventives 
 
3.4) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
3.5) Propietat dels treballs 

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de la Diputació de Barcelona d’acord amb el PCAG. 
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ANNEX I AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERENT A 
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE 
CONCERT, PER A GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT 
JUVENIL EL SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, 
I DUR-HI A TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, 
ACOLLIDA, INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL 
PÚBLIC VISITANT DEL PARC 
 
Àmbit de gestió   
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ANNEX II AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERENT A 
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE 
CONCERT, PER A GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT 
JUVENIL EL SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, 
I DUR-HI A TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, 
ACOLLIDA, INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL 
PÚBLIC VISITANT DEL PARC 
 
Obres i instal·lacions, béns i medis auxiliars que aporta la Diputació al contractista 
 
Per a la gestió dels equipaments i el desenvolupament de les activitats i serveis esmentats 
en el present plec, la Diputació de Barcelona facilitarà a l’adjudicatari posarà a disposició de 
l’adjudicatari els equipaments de l'àrea d'esplai del Corredor i del campament juvenil del 
Solell del Corredor amb la següent dotació.  
 

1) Obres i instal·lacions corresponents a l'àrea d'esplai del Corredor i al 
campament juvenil El Solell del Corredor (definides i relacionades a l’apartat 3 
del present plec de prescripcions tècniques). 
 

2) Altres béns i material: 
 

Unitats Concepte Equipament
2
 

20 Cadira fusta eucaliptus amb recolza braços  AEC 

1 Desbrossadora fil AEC i CJSC 

1  Dipòsit acumulador aigua ACS, 1000 l AEC i CJSC 

1 Dosificador volumètric de clor AEC i CJSC 

1 Caldera de biomassa (15 kw)-“BRONPI” CJSC 

1 Dipòsit acumulador aigua ACS, 150 l CJSC 

1  Falç AEC i CJSC 

1  Grup electrogen AEC i CJSC 

1 Magalla AEC i CJSC 

1 Material adaptat: Tercera roda + casc de protecció i guants AEC i CJSC 

1  Motosserra AEC i CJSC 

1 Pala AEC i CJSC 

1 
Pavelló (tenda col·lectiva) de 4,30m x4,30m amb 2 portes i 4 
finestres laterals 

CJSC 

1 Rasclet AEC i CJSC 

1 Retalla tanques vegetals AEC i CJSC 

1 Segadora  AEC i CJSC 

5  Taula rodona fusta eucaliptus, 90 cm Ø AEC 

2 Tisora podar AEC i CJSC 

 
 

                                                      
2
 AEC: Àrea d’Esplai del Corredor. CJSC: Campament Juvenil El Solell del Corredor 
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ANNEX III AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERENT A 
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE 
CONCERT, PER A GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT 
JUVENIL EL SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, 
I DUR-HI A TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, 
ACOLLIDA, INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL 
PÚBLIC VISITANT DEL PARC 
 
Preus privats 
 

Campament juvenil El Solell del Corredor   Sense IVA* 

 
 

Acampada per persona i nit (de dilluns a dijous) 3,75 € 

Acampada per persona i nit (cap de setmana: de divendres a diumenge) 5,50 € 

 
*IVA a aplicar és del 10 % 
 
 

Àrea d’Esplai del Corredor – Servei de bar-cafeteria Sense IVA* 

 
 

Aigua 1,5 l 1,09 € 

Aigua gas petita 1,00 € 

Aigua petita 0,82 € 

Altres licors copa 1,24 € 

Ampolla vi 3,31 € 

Aquarius   1,32 € 

Baileys – Cointreau c. 1,49 € 

Baileys - Cointreau t. 2,90 € 

Bossa patates gran  1,46 € 

Bossa patates petita 1,00 € 

Cacaolat  1,37 € 

Cafè amb gel 1,09 € 

Cafè amb llet descafeinat 1,19 € 

Cafè amb llet 1,19 € 

Cafè descafeinat 0,91 € 

Cafè doble 1,37 € 

Cafè  0,91 € 

Cava  4,30 € 

Cervesa 1l 1,90 € 

Cigaló   1,24 € 

Cigaló marca  1,33 € 

Copa brandy marca 1,33 € 

Copa brandy 1,24 € 

Cubata Baileys – Cointreau 3,72 € 

Cubata whisky 3,72 € 

Cubata  3,31 € 

Damm lemond 1,24 € 

Entrepà Bacon  2,73 € 

Entrepà formatge 2,73 € 
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Entrepà llom 2,73 € 

Entrepà llonganissa 2,73 € 

Entrepà tonyina  2,73 € 

Entrepà truita 2,73 € 

Escopinyes 3,63 € 

Gasosa petita 0,91 € 

Got de llet 0,77 € 

Got de moscatell 0,99 € 

Infusió  1,19 € 

Licors amb gel tub 1,82 € 

Mitjana cervesa sense alcohol 1,20 € 

Mitjana cervesa 1,20 € 

Musclos  1,82 € 

Olives farcides  1,46 € 

Quinto cervesa sense alcohol 0,99 € 

Quinto cervesa 0,99 € 

Rebosteria 0,91 € 

Refresc 1,5 l 2,09 € 

Refrescs   1,28 € 

Suc petit  1,37 € 

Tallat descafeïnat 1,09 € 

Tallat  1,09 € 

Tonyina  0,91 € 

Trifàsic   1,24 € 

Trifàsic marca  1,33 € 

Vermut  1,66 € 

Whisky copa 1,49 € 

Whisky tub 2,90 € 

Xiclets   0,87 € 

Xupito whisky 1,12 € 

Xupito  0,99 € 

 
 
*IVA aplicar és del 10 %, excepte les begudes alcohòliques que serà  del 21% 
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ANNEX IV AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE CONCERT, PER A GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL 
CAMPAMENT JUVENIL EL SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, I DUR-HI A TERME 
TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, ACOLLIDA, INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE 
ADREÇADES AL PÚBLIC VISITANT DEL PARC 
 
Estudi econòmic: 
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 2017 2018 2019 

 AEC CJSC TOTAL AEC CJSC TOTAL AEC CJSC TOTAL 

INGRESSOS          

Bar – cafeteria  6.222,00 0,00 6.222,00 6.346,44 0,00 6.346,44 6.473,37 0,00 6.473,37 

Acampada 0,00 4.488,00 4.488,00 0,00 4.577,76 4.577,76 0,00 4.669,32 4.669,32 

Manteniment (a càrrec DIPUTACIÓ) 725,73 725,73 1.451,46 740,24 740,24 1.480,48 755,05 755,05 1.510,10 

Altres serveis 484,50 484,50 969,00 494,19 494,19 988,38 504,07 504,07 1.008,14 

Total Ingressos 7.432,23 5.698,23 13.130,46 7.580,87 5.812,19 13.393,06 7.732,49 5.928,44 13.660,93 

DESPESES           

Personal 24.480,00 12.240,00 36.720,00 24.969,60 12.484,80 37.454,40 25.468,99 12.734,50 38.203,49 

Promoció i comunicació 510,00 510,00 1.020,00 520,20 520,20 1.040,40 530,60 530,60 1.061,20 

Proveïdors (fungible i utillatge) 2.868,75 956,25 3.825,00 2.926,13 975,38 3.901,51 2.984,65 994,88 3.979,53 

Manteniment (a càrrec  CONTRACTAT) 153,00 153,00 306,00 156,06 156,06 312,12 159,18 159,18 318,36 

Combustibles i transport 663,00 663,00 1.326,00 676,26 676,26 1.352,52 689,79 689,79 1.379,58 

Assegurances 275,40 1.101,60 1.377,00 280,91 1.123,63 1.404,54 286,53 1.146,10 1.432,63 

Guany empresarial 1.737,01 937,43 2.674,44 1.771,75 956,18 2.727,93 1.807,18 975,30 2.782,48 

Total despeses 30.687,16 16.561,28 47.248,44 31.300,91 16.892,51 48.193,42 31.926,92 17.230,35 49.157,27 

BALANÇ ANUAL  -23.254,93 -10.863,05 -34.117,98 -23.720,04 -11.080,32 -34.800,36 -24.194,43 -11.301,91 -35.496,34 
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 2020 2021 

 AEC CJSC TOTAL AEC CJSC TOTAL 

INGRESSOS       

Bar – cafeteria  6.602,84 0,00 6.602,84 6.734,89 0,00 6.734,89 

Acampada 0,00 4.762,70 4.762,70 0,00 4.857,96 4.857,96 

Manteniment (a càrrec DIPUTACIÓ) 770,15 770,15 1.540,30 785,55 785,55 1.571,10 

Altres serveis 514,16 514,16 1.028,32 524,44 524,44 1.048,88 

Total Ingressos 7.887,15 6.047,01 13.934,16 8.044,88 6.167,95 14.212,83 

DESPESES        

Personal 25.978,37 12.989,19 38.967,56 26.497,94 13.248,97 39.746,91 

Promoció i comunicació 541,22 541,22 1.082,44 552,04 552,04 1.104,08 

Proveïdors (fungible i utillatge) 3.044,34 1.014,78 4.059,12 3.105,23 1.035,08 4.140,31 

Manteniment (a càrrec  CONTRACTAT) 162,36 162,36 324,72 165,61 165,61 331,22 

Combustibles i transport 703,58 703,58 1.407,16 717,65 717,65 1.435,30 

Assegurances 292,26 1.169,03 1.461,29 298,10 1.192,41 1.490,51 

Guany empresarial 1.843,33 994,81 2.838,14 1.880,19 1.014,71 2.894,90 

Total despeses 32.565,46 17.574,97 50.140,43 33.216,76 17.926,47 51.143,23 

BALANÇ ANUAL  -24.678,31 -11.527,96 -36.206,27 -25.171,88 -11.758,52 -36.930,40 

 

BALANÇ PEL TOTAL DEL PERÍODE DE CONTRACTACIÓ (5 anys)  -177.551,35 € 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

261 

ANNEX V AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERENT A 
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE 
CONCERT, PER A GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT 
JUVENIL EL SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, 
I DUR-HI A TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, 
ACOLLIDA, INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL 
PÚBLIC VISITANT DEL PARC 
 

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 el perfil d’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- 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   NO obligat per normativa 
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- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

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

previstos al PCAP.  
 

 SÍ   NO 
 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
 Està subjecte a l’IVA. 
 
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  

no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
 Està subjecte a l’IAE 
 
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  

no-subjecció o l’exempció. 
 
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la 

Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

 
 SÍ   NO 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 
Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que la Diputació pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE CONCERT, PER A 
GESTIONAR L’ÀREA D’ESPLAI DEL CORREDOR I EL CAMPAMENT JUVENIL EL 
SOLELL DEL CORREDOR AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, I DUR-HI A 
TERME TASQUES DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS I D’ATENCIÓ, ACOLLIDA, 
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE ADREÇADES AL PÚBLIC VISITANT 
DEL PARC 

 
1.-  OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques la contractació promoguda per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals (en endavant OTPN) per a gestionar l’àrea d’esplai del 
Corredor i el campament juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i 
dur-hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i el servei públic d’atenció, 
acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant del parc, tot 
d’acord amb l’apartat 2 del present Plec. 
 
Per atendre els visitants, orientar-los i fer més profitosa la seva estada, el Parc del Montnegre i 
el Corredor compta amb una sèrie d’equipaments i serveis destinats a l’ús públic i l’educació 
ambiental. És en aquest marc que s’inscriuen els dos equipaments objecte d’aquesta 
contractació, els quals són propietat de Diputació de Barcelona i estan situats a l’àrea central 
del massís del Corredor, al terme municipal de Dosrius.  
 
2.-  ABAST DEL CONTRACTE 
 
Les activitats i serveis públics objecte de contractació són les relacionades amb les tasques 
de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i 
lleure adreçades al públic visitant i usuaris del Parc del Montnegre i el Corredor 
(concretament, sector Corredor). S’especifiquen a continuació, les activitats i serveis públics 
de caràcter general i particular per a cadascun dels dos equipaments.  
 
Àrea d’esplai del Corredor 
 
La prestació dels serveis mínims queda establerta com segueix:  
 

a Atenció i gestió del servei de bar-cafeteria en caps de setmana i festius, d’acord amb 
el calendari i horari mínim que s’especifica a l’apartat 5 del present Plec. 

b Presència de personal els dies feiners, amb subjecció a les especificitats contingudes 
a l’apartat 5 d’aquest Plec. 

c Atenció i informació als usuaris de l’equipament i visitants del parc. 
d Lliurament i/o venda de material divulgatiu i de publicacions. 
e Ordenament, control i comptatge de la visitació i regulació d’aparcaments i accessos. 

Elaboració i tractament de les dades d’ocupació que seran lliurades a l’OTPN. 
f Posada en marxa d’un sistema per a la gestió de les reserves escolars o d’altres grups 

d’usuaris per tal de millorar la utilització de l’àrea d’esplai i la qualitat de l’estada.  
g Gestió (préstec, manteniment, registre d’utilització) de material adaptat per a persones 

amb discapacitats que l’OTPN pugui lliurar i posar a disposició dels serveis duts a 
terme. 

h Vetllar per la correcció en la publicitat de l’equipament i la seva divulgació, tot 
mantenint actualitzada la informació en les diverses publicacions, pàgina web o altres 
instruments de comunicació. Proposar la redacció de notícies relatives a 
esdeveniments d’interès relacionats amb l’equipament i el parc. 
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i Gestió dels aspectes de qualitat del servei donant compliment als paràmetres de 
qualitat establerts per aquest plec i elaborant propostes de millora relacionades amb 
l’ús públic de l’àrea, avaluant el servei i el grau de satisfacció dels usuaris o posant a la 
seva disposició fulls de suggeriments i reclamacions. Tot d’acord amb allò establert a 
l’apartat 6 d’aquest Plec. 

j Col·laboració amb l’equip d’ús públic i educació ambiental del parc del Montnegre i el 
Corredor i de la Direcció Territorial Oriental per a dissenyar i/o dur a terme activitats 
que li siguin assignades i acordades per l’equip dins la programació d’educació 
ambiental.  

k Realització de les tasques de conservació i correcte funcionament de l’equipament que 
millorin el funcionament de caràcter general executant les tasques que siguin 
necessàries en els àmbits del manteniment, la seguretat i la planificació i control i que 
es concreten tot seguit: 

- Manteniment ordinari dels equips i les instal·lacions. 
- Detecció de deficiències i elaboració de propostes que millorin el funcionament i 

l’eficiència de les instal·lacions i equips. 
- Conservació d’edificis. 
- Neteja d’exteriors i recollida selectiva de brossa.  
- Neteja interior de les instal·lacions i edificis. 
- Enjardinament: desbrossat, retall de tanques vegetals, podes, manteniment 

mobiliari exterior, etc. 
 
Campament Juvenil El Solell del Corredor 
 
Amb caràcter general i d’acord amb el que estableix el Decret de 30 de juliol de 2013 
d’aprovació del Reglament de campament juvenils, aquest equipament a l'aire lliure, està 
dotat d'un conjunt d’instal·lacions bàsiques destinades a la realització d'estades en règim 
d’acampada per a grups d'infants i joves, organitzades per entitats o institucions degudament 
constituïdes. També podrà acollir, mentre la demanda de grups infantils i juvenils ho permeti, 
grups de famílies amb infants i joves, amb un nombre mínim de 20 persones. 
 
La prestació dels serveis mínims queda establerta com segueix: 
 

a Gestió de reserves de les sol·licituds d’estada al campament juvenil. La sol·licitud i 
reserva de places dels grups als quals interessin els serveis d’acampada, es farà 
directament al contractista que vetllarà per assegurar la satisfacció dels usuaris evitant 
la saturació de l’espai. 

b Requerir als grups juvenils que utilitzin el campament juvenil que vagin proveïts dels 
documents acreditatius de les assegurances mèdiques que cobreixin la seva estada en 
la instal·lació. 

c Recepció, registre, acollida i control dels usuaris de l’equipament, elaborant les dades 
d’ocupació que seran lliurades a l'OTPN. També es vetllarà per la regulació de 
l’aparcament i els accessos.  

d Elaboració i registre del lliurament del Reglament de Règim Intern on es recullin les 
condicions de funcionament del campament juvenil. 

e Mentre l’equipament estigui en funcionament, haurà de fer diàriament el seguiment de 
les estades i tot vetllant pel correcte desenvolupament del servei, duent a terme les 
tasques de recepció, cobrament i revisió de les instal·lacions que es realitzarà a l’inici 
i al final de cada estada i a hores convingudes amb els responsables dels grups. 

f Presència de personal a càrrec del campament juvenil els dies feiners, amb subjecció 
a les especificitats contingudes a l’apartat 5 d’aquest Plec. 

g Gestió del material adaptat per a persones amb discapacitats que l’OTPN pugui lliurar i 
posar a disposició dels serveis que es duen a terme, seguint les directrius de l’OTPN 
en relació a l’esmentat material. 
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h Col·laboració amb l’equip d’ús públic i educació ambiental del parc del Montnegre i el 
Corredor i la Direcció Territorial Oriental per a dissenyar i/o dur a terme activitats que li 
siguin assignades dins la programació d’educació ambiental i puguin ser enquibides en 
estades tipus camps de treball o altres fórmules que facilitin el desplegament d’accions 
d’educació ambiental.  

i Atenció, informació i orientació als usuaris fent recomanacions i donant explicacions 
sobre el patrimoni natural i cultural del parc. 

j Vetllar per la correcció en la publicitat de l’equipament i la seva divulgació, tot 
mantenint actualitzada la informació en les diverses publicacions i pàgina web o altres 
instruments de comunicació. Proposar la redacció de notícies relatives a 
esdeveniments d’interès relacionades amb l’equipament i el parc. 

k Gestió dels aspectes de qualitat del servei donant compliment als paràmetres de 
qualitat establerts per aquest plec, elaborant propostes de millora relacionades amb 
l’ús públic del campament, avaluant el servei i el grau de satisfacció dels usuaris o 
posant a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments i reclamacions, d’acord amb 
allò establert a l’apartat 6 d’aquest Plec. 

l Conservació i correcte funcionament de l’equipament, tot executant les tasques que 
siguin necessàries en els àmbits del manteniment, la seguretat i la planificació i control 
i que es concreten tot seguit: 

 
 Realització de les tasques de manteniment ordinari dels equips i les instal·lacions.  
 Detecció de deficiències i elaboració de propostes que millorin el funcionament i 

l’eficiència de les instal·lacions i equips. 
 Conservació d’edificis. 
 Neteja d’exteriors i recollida selectiva de brossa.  
 Neteja interior de les instal·lacions i edificis. 
 Enjardinament: desbrossat, retall de tanques vegetals, podes, manteniment 

mobiliari exterior i totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a un 
correcte manteniment de l’entorn.  

 
Altres tasques comunes als dos equipaments 
 
 Disposar d’un registre d’incidències generals en els equipaments i vetllar per l’execució de 

mesures correctores. 
 Disposar i aplicar un Pla de neteja dels edificis i les instal·lacions i portar el corresponent  

registre d’execució. 
 Disposar i aplicar un Pla de control de plagues i portar el corresponent registre d’execució. 
 Disposar i aplicar  un Pla d’autocontrol i gestió de l’aigua de consum humà que inclogui 

el Pla analític d’aquestes aigües. 
 Disposar i aplicar el Pla de prevenció per al control de Legionel·losi i del registre 

d’execució corresponent. 
 Disposar i aplicar els protocols o plans d’emergències del parc i registre del seu lliurament 

(dins el marc del control de reserves) als usuaris dels equipaments.  
 Disposar i aplicar els protocols necessaris per a garantir l’autoprotecció dels usuaris (cas 

Campament Juvenil), col·laborant en la seva actualització i registrant el seu lliurament 
(dins el marc del control de reserves) als usuaris de l’equipament.  

 Responsabilitzar-se de totes aquelles tasques derivades del compliment de la normativa 
legal vigent en matèria de salut i seguretat (equip de cloració, control diari de clor, 
analítiques, tasques derivades del pla de legionel·losi, neteja i desinfecció de dipòsits, 
etc.) 

 
3.  CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
 
El campament juvenil El Solell del Corredor i l’àrea d’esplai del Corredor es troben situats a la 
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comarca del Maresme, terme municipal de Dosrius, a la finca “Ca l’Arenes”, propietat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per a la gestió dels equipaments i el desenvolupament de les activitats i servei esmentats en 
el present Plec, la Diputació facilitarà al titular del concert el conjunt de dependències i 
instal·lacions i espais exteriors que configuren el recinte de l’àrea d’esplai del Corredor i el 
campament juvenil del Solell del Corredor i que són delimitats a l’annex I del Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
S’accedeix als dos equipaments a través de la pista carenera del Corredor, la qual travessa el 
massís en direcció coll de Can Bordoi (Llinars del Vallès) – Pont de Can Pradell (Vallgorguina). 
Aquest vial presenta ferm de terra, amb alguns trams asfaltats, té una longitud de 15 
quilòmetres i una amplada superior a 4 m en tot el seu traçat. La pista referida forma part de la 
xarxa rodada principal del parc i com a tal és objecte de manteniment periòdic per tal de 
garantir la seva transitabilitat en qualsevol època de l’any. 
 
La finca que dóna cabuda als esmentats equipaments disposa de dos pous que 
subministren i garanteixen les necessitats d’aigua per als diferents usos (reg, lluita contra 
incendis, boca). L’aigua dels pous s’acumula en dos dipòsits de 29 i 125 m3 respectivament. 
La instal·lació d’aigua disposa, també, d’una petita construcció on s’allotgen el grup electrogen 
per al bombeig de l’aigua dels pous i un dosificador volumètric de cloració. A pocs metres 
d’aquests dipòsits d’acumulació, hi trobem un tercer dipòsit regulador de capçalera de 3.600 
litres, on es realitza el tractament de l’aigua per a consum humà mitjançant cloració. 
 
Des d’aquest dipòsit, s’estén una àmplia xarxa de distribució que alimenta els diferents punts 
de consum que constitueixen la xarxa de subministrament d’aigua dels dos equipaments.  
 
Àrea d’esplai del Corredor 
 
L’àrea d’esplai compta amb una superfície total de 39.439 m2 i presenta la següent dotació: 
 
 La superfície es troba distribuïda en feixes situades a diferent nivell i separades per 

tanques vegetals i arbrat. Les feixes es troben comunicades per blocs d’escales. 
 

 Aparcament: 
 Superfície total aproximada: 6.000 m2 
 Total nombre de places turismes: 93 
 Total nombre de places autocars: 3  
 Total places adaptades: 2  
 Total places bicicleta: 12 

 
 Senyalètica 

 Direccionals: 2 
 Identificadors equipaments: 4 
 Aparcament reservat: 2 
 Normes de comportament i complementàries: 1 
 Placa identificativa equipaments: 2 
 Elements d’interès: 4 
 Mapa cartogràfic: 1 
 Identificadors pous

3
: 2  

 Identificadors dipòsits
1
: 3 

 

                                                      
3 Senyalització comuna als dos equipaments 
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 Edificació: 
 Superfície total edificada: 289,98 m

2 

 Edifici serveis: bloc sanitaris amb una superfície de 37,60 m2, separats per a homes i 
dones, amb terra de gres antilliscant i parets enrajolades a alçada superior a 1,8 m. 
Dotat amb rentamans (3 per homes i 3 per dones), evacuatoris tipus tassa (2 per 
homes i 2 per dones i 2 adaptats).  

 Edifici bar-cafeteria amb zona de servei al públic i magatzem. La superfície és de 
44,38 m

2.
 

 Zona de picnic coberta i amb un total de 30 taules disposades en bateria i 6 llocs 
(seients) per taula. Representa una superfície de 200 m2. Cada 5 taules es troben 
separades per blocs d’escales.  

 Graderia (antics fogons 20 unitats clausurades l’any 2009) presenta una superfície de 
360,28 m

2. 

 Magatzem màquines i eines de 8 m
2.
 

 
 Instal·lacions: 

 
 Punts d’aigua: 

∙ Per a consum humà: 2 piques amb 3 aixetes cadascuna 
∙ Per a reg: 9 boques de reg 
∙ Per a incendis: 1 hidrant i adaptació de 3 de les boques de reg 

 Punt de recollida selectiva amb tanca de fusta per a la reducció de l’impacte visual. 
Aquest punt està dotat d’un contenidor per a envasos plàstics, un contenidor per a 
vidre, i tres contenidor pel rebuig. L’Àrea d’esplai compta, a més, amb 15 papereres 
metàl·liques amb tapa amb capacitat de 200 l distribuïdes per tot el recinte.  

 Una xarxa de desguàs mena les aigües residuals a la instal·lació ubicada al 
campament juvenil. 

 El subministrament elèctric procedeix d’una instal·lació solar fotovoltaica. 
 
 Seguretat:  

 
 Elevacions per a la disminució de velocitat a la pista d’accés. 
 Barana de separació creuament carretera. 
 Extintors: 2, un ubicat al bloc del bar-cafeteria i un altre a l’edificació que alberga el 

grup electrogen per al bombeig dels pous i el sistema de cloració. 
 Reserva d’aigua (dipòsit de 125 m3 ja descrit). 
 Un hidrant (ja mencionat com a punt d’aigua) per a bombers amb boca racor 

Barcelona, ubicat a la part baixa de l’aparcament.  
 Tres boques de reg adaptades per a ús d’extinció d’incendi. 
 Retolació en matèria de seguretat. 
 Pla d’emergències del parc  

 
Campament juvenil  
 
El campament juvenil ocupa una superfície total d’11.867,52 m2 i presenta la següent 
dotació: 
 
 Tanca metàl·lica perimetral de 2 m d’alçada i 470 m de longitud aproximada amb 4 portes 

d’entrada a la instal·lació i 1 que dóna directament al bosc i està inhabilitada.  
 

 La zona d’acampada presenta una superfície total de 2890,38 m2. La capacitat de 
l’equipament es fixa en unes 48,17 unitats d’acampada (considerant una superfície promig 
de 60 m2 per unitat d’acampada. Si una unitat d’acampada dóna cabuda a unes tres 
persones resulta una capacitat aproximada de 145 persones. 
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 Aparcament: 

 Superfície total: 40 m2 
 Total places turisme: 4 
 Total places autocars: 0 
 Total places adaptades: 0  
 Total places bicicleta:0 

 
 Senyalètica: 

 Direccionals: 2 
 Identificadors equipaments: 4 
 Aparcament reservat: 2 
 Normes de comportament i complementàries: 1 
 Placa identificativa equipaments: 2 
 Elements d’interès: 4 
 Mapa cartogràfic: 1 

 
 Edificació: 

 Superfície total edificada: 120,59 m2. 
 Edifici Esquirols: bloc de serveis ubicat a la part alta del campament, presenta una 

superfície de 35,93 m2. Està dotat de 6 rentamans i 4 inodors, 2 dels quals estan 
adaptats a persones amb deficiències de mobilitat. Disposa de ventilació i de paviment 
antilliscant amb parets enrajolades a una alçada superior a 1,80 m. 

 Edifici Senglars: bloc de serveis ubicat a la part baixa del campament / bloc de baix 
59,46 m2. Està dotat de 10 rentamans, 6 dutxes i 4 inodors, 2 dels quals estan adaptats 
a persones amb deficiències de mobilitat. A l’exterior hi ha 6 piques amb aixetes. 
Disposen de ventilació i de paviments antilliscants i parets enrajolades a una alçada 
superior a 1,80 m. També disposa d’aigua calenta sanitària per al servei de dutxes.  

 Cobert per a cuinar: 25,20 m2. 
 

 Instal·lacions: 
 El bloc de serveis ubicat a la part baixa (edifici Senglars) disposa d’aigua calenta amb 

acumulador de 1000 litres de capacitat. 
 Al mateix bloc es troba instal·lada una caldera de biomassa “BRONPI” (alimentada per 

pellet) de 15 kW de potència que permet elevar la temperatura de l’aigua als nivells 
exigits pels protocols sobre el tractament de legionel·losi.  

 Acompanya l’esmentada caldera un dipòsit d’acumulació d’aigua calenta sanitària de 
150 litres de capacitat.   

 Punts d’aigua per a consum humà: a més dels rentamans corresponents als blocs de 
serveis esmentats, l’equipament compta amb 1 font central, 2 piques amb 2 aixetes al 
costat de mòdul cuina. 

 Les aigües residuals procedents de la instal·lació van a parar a una fossa de decantació i 
digestió amb filtre biològic i posteriorment vessen a una rasa drenant de 18 m de 
llargària, formada per àrids de diferents diàmetres.  

 Es disposa de contenidors amb rodes de recollida selectiva. El seu contingut és abocat 
als contenidors descrits per a l’àrea d’esplai. 

 El subministrament elèctric procedeix d’una instal·lació solar tèrmica fotovoltaica. 
 Com a font de calor per preparar menjar, es disposa de bombones de butà que 

s’allotgen en uns compartiments d’obra situats sota del cobert per a cuinar ja descrit. 
  

 Seguretat:  
 Protocol d’autoprotecció del campament juvenil. 
 Protocols d’emergències del parc. 
 Franja perimetral de protecció de 25 m d’amplada. 
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 Reserva d’aigua (dipòsit de 125 m3) ja descrit. 
 Un hidrant de bombers ja descrit. 
 Tres boques de reg adaptades per a ús d’extinció d’incendi ja descrites. 
 Un extintor ubicat al cobert per a cuinar. 
 Retolació en matèria de seguretat. 

 
4. INVENTARI 
 
La Diputació actualitzarà els inventaris de béns i instal·lacions conjuntament amb el titular 
del concert mitjançant revisions anuals i aixecarà la corresponent acta que haurà de ser 
signada per ambdues parts. 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, es reserva el dret a modificar aquesta periodicitat de 
forma raonada i sempre que necessitats del servei ho recomanin. 
 
Qualsevol restitució o canvi del material inventariat, propietat de la Diputació de Barcelona, 
haurà de ser notificat i aprovat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. El nou aparell serà 
propietat de la Diputació de Barcelona mitjançant el tràmit oportú. 
 
A l’annex II del Plec de clàusules administratives particulars, es relaciona l’inventari del 
mobiliari i d’altres béns i instal·lacions, paraments i estris corresponents a aquest concert. 
Amb posterioritat a la formalització del contracte, la Diputació de Barcelona i el contractista, 
aixecaran Acta del mobiliari i d'altres béns i instal·lacions, paraments i estris a utilitzar. 
 
El titular del concert assumirà el cost de l’adquisició del material necessari per a 
desenvolupar les activitats objecte d’aquest contracte que no estigui inclòs a l’inventari 
inicial de material i que així sigui acordat amb l’OTPN, que restarà en propietat del 
contractista, qui podrà retirar-lo en cas de conclusió del contracte. 
 
5.  HORARIS I CALENDARI D’OBERTURA I TANCAMENT DE LES INSTAL·LACIONS AL 

PÚBLIC I DEDICACIÓ REQUERIDA 
 
Horaris 
 
Queden establerts els horaris mínims de la següent manera: 
 
Servei de bar-cafeteria:   
 
- Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 18:00 hores durant el període entre l’1 d’abril i 

31 d’octubre. 
- Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 17:00 hores durant el període entre l’1 de 

novembre i el 31 de març. 
 
Presència compartida a l’àrea d’esplai i al campament juvenil: 
 
- Dies feiners de 9:30 a 14:30 hores els mesos de gener, febrer, març, abril, juliol, 

setembre i desembre. 
- Mesos d’octubre, novembre, maig i juny, dies feiners de dilluns a dijous de 8:30 a 14:45. 

Divendres de 8:30 a 16:30 hores. 
 
Atenció usuaris campament juvenil: 
 
- Obert tots els dies de l’any, tret dels períodes de vacances i descans setmanal. Serà 

necessària la disponibilitat de personal en cas d’ocupació. 
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- Donada la variabilitat en l’afluència d’usuaris, no s’estableix cap horari fix i haurà d’estar al 
servei de la demanda. 

- Durant les estades al campament, el responsable de l’equipament haurà d’estar 
permanentment localitzable (mitjana en els darrers quatre anys de 54 dies d’ocupació per 
any). 

- També durant aquestes estades s’haurà de dedicar el temps necessari per a la neteja i 
manteniment de les instal·lacions i la gestió dels usuaris. 

 
Altres tasques: 
 
El contractista dedicarà el temps necessari a tasques complementàries de gestió, 
planificació, programació, assistència a reunions, control de reserves, elaboració de 
documents, etc.) que no requeriran de la seva presència als equipaments.  
 
Vacances i descans: 
 
L’equipament romandrà tancat del dia 1 al dia 31 d’agost i del dia 24 de desembre al 6 de 
gener (ambdós inclosos). S’estableix el descans setmanal en dimarts (o en el seu cas, un 
altre dia que es pacti en funció de les necessitats del servei i de la menor afluència). 
Aquestes dates podran ser modificades quan així ho acordin les parts.    
 
Quan el servei així ho requereixi, cas de sortides guiades o altres actes monitoritzats pel 
titular del concert, l’horari podrà modificar-se. Igualment, cas d’activitats organitzades que es 
considerin d’especial interès es podran programar tasques d’informació i acollida fora de 
l’horari habitual. 
 
6.  CONDICIONS D’EXECUCIÓ  
 
Queden establertes les condicions d’execució com segueix: 
 
Per part del contractista: 
 
A. Àmbit general 

 
A.1. Organitzar i prestar els serveis objecte de contractació amb estricta subjecció a les 

característiques establertes en aquest Plec i dins dels terminis assenyalats en el 
mateix durant tot el període del contracte. 

A.2. Utilitzar cada equipament d’acord amb els respectius objectius i serveis que li són 
propis segons que es determina a l’apartat 2 del present Plec. 

A.3. Prestar els serveis amb la continuïtat i regularitat expressada en aquest document. 
A la finalització del contracte, el titular del concert prestarà el servei fins que un 
altre es faci càrrec de la gestió, col·laborant en el traspàs del servei al nou 
contractista. 

A.4. Disposar, quan els equipaments estiguin oberts, d’una persona responsable al seu 
càrrec. Pel que fa al campament juvenil, mentre estigui ocupat per un o més grups, 
caldrà que una persona responsable estigui permanentment localitzable. 

A.5. Garantir que la o les persones que treballin en els equipaments i duguin a terme 
tasques d’atenció als usuaris, tinguin un tracte correcte i respectuós envers el 
públic. Igualment, es vetllarà perquè aquest personal sigui bon coneixedor del 
Montnegre i el Corredor, conegui els objectius fonamentals de l’OTPN i del parc i 
disposi de la informació adient per a realitzar correctament les seves tasques. 

A.6. Dur a terme el control de reserva de places en aquelles activitats que ho 
requereixin, sense sobrepassar la capacitat màxima de l’espai, assegurant les 
condicions necessàries per a una estada satisfactòria. En tramitar la reserva per a 
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l’estada al campament, s’haurà de demanar còpia en paper de la comunicació a la 
Direcció General de Joventut de l’activitat que es preveu dur a terme, si s’escau 
(Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys en nombre superior a sis), i 
recollir les dades complementàries que siguin d’utilitat per al Registre d’usuaris.  

A.7. Col·laborar amb l’equip d’ús públic i educació ambiental del parc del Montnegre i el 
Corredor i de la Direcció Territorial Oriental per a dissenyar i/o dur a terme activitats 
que li siguin assignades dins la programació d’educació ambiental. 

A.8. Quan des dels equipaments es participi en esdeveniments o activitats pròpies de l’ús 
públic i que presentin un interès d’acord als objectius del parc, el contractista haurà 
de fer proposta de publicitació i elaboració d’una breu notícia de l’acte. 

A.9. Vetllar pel bon funcionament del servei i dels equipaments. 
A.10. Elaborar la memòria anual d’activitat dels equipaments. 

 
B. Àmbit de l’activitat econòmica 

 
B.1. Explotar i oferir personalment o a través de personal al seu càrrec els serveis objecte 

de contracte, percebent directament dels usuaris la retribució derivada del servei de 
bar-cafeteria i estades al campament juvenil d’acord amb els preus que figuren a 
l’annex III del Plec de clàusules administratives particulars. 

B.2. Promoure i dur a terme, sense perjudici de la prestació dels servei mínims establerts, 
totes aquelles activitats, remunerades o no, de caràcter pedagògic, turístic, cultural i 
esportiu, de lleure i d’atenció al visitant que siguin compatibles i adients amb els 
objectius dels equipaments i que siguin autoritzades per l’OTPN.  

B.3. El concertat podrà subscriure acords amb tercers per tal de desenvolupar activitats 
compatibles amb els objectius del parc, sempre amb l’autorització prèvia de la 
Diputació de Barcelona. 

B.4. Prendre al seu càrrec el pagament de les despeses per al subministrament del 
combustible necessari per al normal funcionament de les instal·lacions, així com 
els impostos que es derivin d’aquests usos i de la seva activitat. Igualment es farà 
càrrec del pagament de reactius i productes per al tractament i cloració de l’aigua 
o per a qualsevol altre intervenció relacionada amb la salubritat i que sigui 
acordada amb l’OTPN. També correrà a càrrec del concertat el pagament de les 
taxes que se’n puguin derivar de les inspeccions realitzades per les 
administracions competents. 

B.5. Prendre al seu càrrec les despeses derivades de l’execució de petites 
intervencions del manteniment ordinari que siguin necessàries i així s’acordi amb 
l’OTPN. 

B.6. No reclamar, en cap cas, a l’OTPN indemnització 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. El 
contractista, tanmateix, es compromet a informar immediatament a l’OTPN de 
qualsevol suspensió o anomalia en el correcte desenvolupament de les activitats.  

B.7. No sotmetre a cap tipus de gravamen ni càrrega els equipaments objecte de 
contracte. 

B.8. Indemnitzar a tercers el danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a persones o 
coses com a conseqüència del funcionament dels serveis que gestiona, per actes 
propis o dels seus empleats. A l’empara de l’article 214 del Reial Decret 3/2011, de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
titular del concert serà l’única persona jurídica responsable. 
 

C. Àmbit normatiu 
 
C.1. Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a 
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l’exercici de les activitats derivades d’aquest contracte, així com aquelles de caràcter 
laboral en relació als seus empleats. En aquest sentit, el contractista haurà de 
tramitar i obtenir les oportunes llicències i autoritzacions necessàries per a dur a 
terme el servei objecte de contracte. 

C.2. El titular del concert haurà de disposar de personal suplent amb la qualificació que 
sigui suficient per a poder substituir la o les persones que prestin els serveis 
objecte de contractació en els supòsits d’absències i/o indisposició. 

C.3. El personal a càrrec del servei de bar-cafeteria haurà d’acreditar la possessió de la 
certificació de formació en matèria de manipulació d’aliments. 

C.4. Disposar, aplicar i lliurar als usuaris, quan així ho determini la normativa legal 
vigent, els protocols i plans d’emergències del parc i dels equipaments. 
 

D. Àmbit control, coordinació i qualitat  
 
D.1. Mantenir els estàndards de qualitat d’acord amb els criteris de l’OTPN i la 

normativa que sigui d’aplicació en l’execució dels serveis objecte de contractació. 
D.2. El contractista es compromet a informar immediatament a l’OTPN de qualsevol 

incidència en els equipaments, suspensió del servei o anomalia en el correcte 
desenvolupament de les activitats. 

D.3. Posar a disposició dels visitants els fulls de suggeriments que li siguin 
subministrats per l’OTPN i lliurar-los dins el termini màxim d’una setmana als 
serveis tècnics del parc. També es disposarà dels oportuns fulls de reclamacions 
per utilització dels visitants i caldrà donar compte a l’OTPN dins el termini màxim 
de tres dies feiners de les reclamacions que s’hi formulin, així com de qualsevol 
altre incident, anomalia o desperfecte que tingui lloc.  

D.4. No utilitzar elements d’infrastructura, equipament, rètols, senyals, etc. sense 
l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona, ni modificar o retirar els 
existents. Si per necessitats del titular del concert calgués introduir mobles o altres 
elements complementaris en les instal·lacions objecte d’aquesta contractació, serà 
imprescindible l’autorització prèvia per escrit de l’OTPN de la Diputació de 
Barcelona. Amb posterioritat la Diputació de Barcelona i el contractista aixecaran 
acta del mobiliari de l’equipament a utilitzar.  

D.5. Qualsevol escrit, imprès, rètol, fulletó, carpeta i altre material públic destinat a la 
informació, acollida o educació ambiental (a l’execució del servei) ha de ser aprovat 
prèviament per la Diputació de Barcelona i ha de figurar en lloc destacat l’anagrama 
de la Diputació de Barcelona, segons disseny, tipografia i models normalitzats. 
L’edició d’aquests materials podrà anar a càrrec del contractista. 

 Per la seva part, la Diputació podrà editar el material que cregui convenient i inclourà 
els serveis i equipaments objecte del contracte dins els seus programes d'oferta 
cultural, educativa, de lleure i d’informació al públic. 

D.6. Assistir a les reunions convocades per l’OTPN per a la coordinació, avaluació i millora 
de les activitats dels equipaments, així com per informar de les activitats previstes i 
d'altres qüestions relacionades amb el funcionament del servei. També, i a iniciativa 
de l’equip tècnic del parc, participarà i formarà part dels grups de treball que en 
l’àmbit de l’acollida, la informació, l’educació ambiental i l’ús públic en general es 
puguin posar en marxa per l’OTPN.  

D.7. Per a qualsevol nova actuació que el contractista es proposi dur a terme a l'interior o 
l'exterior dels equipaments, haurà de disposar de l'expressa autorització de l’OTPN, a 
la qual haurà de lliurar, anualment un resum econòmic de les despeses generades en 
concepte de manteniment. 

D.8. Ser present a les revisions periòdiques dels equipaments que es faran de forma 
conjunta amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 

D.9. Facilitar a l’OTPN les dades corresponents als serveis realitzats segons models i 
fitxes lliurades a tal efecte per l’esmentada Oficina i en els terminis fixats. 
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D.10. A la finalització de cada exercici econòmic, que coincidirà amb l’any natural, el titular 
del concert elaborarà la corresponent memòria econòmica i d’activitats, on es 
descriuran els aspectes principals de l’activitat realitzada: caracterització i 
comptabilització dels usuaris, calendari d’ocupació, modificació d’inventari, 
comunicació i divulgació (recull de notícies elaborades, recull premsa, participació 
mitjans comunicació, ...), manteniment (registre i pla de manteniment), balanç 
econòmic, grau de satisfacció dels usuaris i propostes de millora.   

D.11. Aquesta memòria anual es presentarà abans del 31 de gener de 2018 i successius. 
 

E. Àmbit del manteniment  
 
E.1. Realitzar les tasques de manteniment ordinari que siguin necessàries per tal que 

locals, instal·lacions, dependències i exteriors es trobin en perfecte estat de 
funcionament, neteja i d’acord amb la normativa legal vigent. També portarà un 
control i arxiu de quantes inspeccions que en aquests àmbits dugui a terme 
l’administració competent.  

E.2. Mantenir netes les feixes, fer la recollida de la brossa que es genera als 
equipaments i als seus recintes i dipositar-la en els contenidors més propers que 
permetin la seva posterior retirada pel servei de recollida selectiva.  

E.3. Vigilar, netejar diàriament i mantenir en correcte funcionament els serveis públics 
annexos a l’àrea d’esplai i les instal·lacions i serveis del campament juvenil.  

E.4. Realitzar, amb les indicacions i sota la supervisió del personal del parc, les 
tasques de manteniment ordinari dels espais exteriors, gespes i elements de 
l’enjardinament d’acord amb les dedicacions horàries que s’assenyalen en l’apartat 
5 d’aquest Plec. 

E.5. Vetllar pel bon ús i correcte manteniment de les eines que li han estat cedides pel 
parc per a la realització de les tasques de jardineria i manteniment de l’entorn.  

E.6. Realitzar les tasques i gestions necessàries per a garantir un correcte 
subministrament d’aigua per a consum humà i aquelles que se’n derivin del 
compliment de la normativa legal vigent en aquesta matèria. 

E.7. Realitzar les tasques i gestions necessàries per assegurar el correcte sanejament 
de les aigües residuals. 

E.8. Vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions d’energia solar per a 
subministrament elèctric i producció d’aigua calenta. 

E.9. No emmagatzemar productes ni mercaderies fora dels espais habilitats a tal 
efecte.  

E.10. Conservar les edificacions i instal·lacions objecte de contracte en perfecte estat, 
per tal de mantenir tota l’obra en bones condicions de servei. 

E.11. Facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona la 
realització d’obres de millora i condicionament dels edificis i els seus recintes 
sempre que així es requereixi amb la suficient antelació.  

 
Per part de la Diputació de Barcelona 
 
1. La Diputació de Barcelona es compromet a prendre al seu càrrec: 

 
1.1. El pagament de la contraprestació econòmica per fer efectiu el dret a l’explotació del 

servei per part del titular del concert, d’acord amb l’oferta presentada pel contractista i 
l’apartat 1.3.1) del Plec de Clàusules Administratives particulars que regula el present 
concert. 

1.2. El pagament de les despeses derivades dels treballs, obres i reparacions de caràcter 
extraordinari i d’aquell manteniment especialitzat que requereixi la intervenció de 
tercers. 
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1.3. El pagament de les despeses ocasionades pel trasllat a abocadors de les deixalles que 
generi l’explotació dels equipaments, i que el contractista dipositarà als contenidors a 
tal efecte instal·lats. 
 

2. Posarà a disposició del concertat, en la formalització del contracte, els edificis, 
instal·lacions i recintes degudament legalitzats que siguin necessaris per dur a terme els 
serveis objecte de contractació. 

3. Editar el material divulgatiu i de suport que cregui convenient i podrà incloure, dins 
l'oferta del seu programa pedagògic i de lleure general, les activitats que es duen a terme 
en el marc d’aquests equipaments.  

4. També correrà a càrrec de la Diputació de Barcelona la planificació i execució en matèria 
de senyalització i retolació corresponent a aquests recintes.”  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
segona ampliació de les actuacions del programa anual del Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, 
per import de 5.598,27 € (cinc mil cinc-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set 
cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de 
maig de 2014 va aprovar el dictamen, amb registre d’acords núm. 212/14, que 
proposava l’aprovació del conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar 
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme. 
 
En data 2 de juny de 2014 es van signar els convenis de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme. 
 
D’acord amb el pacte primer del conveni de referència, relatiu a l’objecte del conveni, 
els plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan procedeixi. Pel que fa al PPI, per a l’any 2014, les actuacions a 
executar, segons els programes anuals d’execució econòmica, es van aprovar en el 
mateix dictamen que va aprovar el conveni tipus esmentat anteriorment, i per a la resta 
d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’ha 
d’encarregar de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. 
 
Segons el mateix pacte primer del conveni, l’aprovació dels programes anuals que 
s’hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de 
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les parts intervinents. En el pacte novè del conveni, relatiu a la vigència, també 
s’estableix que, cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a 
l’aprovació pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa 
econòmic anual de les actuacions previstes durant l’any en curs.  
 
Seguint el pacte cinquè del conveni tipus de referència, la Comissió de Seguiment és 
l’òrgan paritari per a la interpretació del conveni, la seva execució i la proposta de 
revisions del PPI, i dels seus programes anuals. Entre les seves funcions hi ha la 
d’acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de vigència del 
conveni tipus. 
 
D’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat, relatiu al desenvolupament del 
conveni, i en relació al PPI, la Comissió de Seguiment establirà i acordarà les obres a 
executar durant l’any en curs, segons el procediment establert en el mateix pacte sisè, 
que estableix, entre d’altres, que la proposta final, per a l’any en curs, de les obres 
acordades i valorades per la Comissió es redactarà en una acta o document similar, 
per tal que quedi constància de l’acord. 
 
D’acord amb les actes de les Comissions de Seguiment corresponents, reunides 
durant l’últim trimestre de l’any 2015 i principis del 2016, es va acordar avaluar 
positivament el programa d’actuacions dutes a terme durant l’any 2015 i, 
conseqüentment, aprovar la proposta final de les obres acordades i relatives a les 
actuacions a executar, segons els programes anuals d’execució econòmica del Pla 
municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2016, necessàries per tal 
de complir amb els objectius del conveni, juntament amb l’aportació econòmica de 
cada entitat.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de 
març de 2016, va aprovar les actuacions del programa anual del Pla municipal de 
Prevenció d’incendis Forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni tipus de 
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del 
Maresme, per a la gestió i l’execució del PPI a la Comarca del Maresme. 
 
En aquest mateix acte administratiu de data 10 de març de 2016 es va aprovar les 
aportacions de la Diputació de Barcelona a la Federació d’ADF del Maresme, en 
relació a les obres atorgades per a l’any 2016, i d’acord amb els convenis signats el 2 
de juny de 2014, i entre d’altres, les corresponents als següents ajuntaments: 1. 
Ajuntament de Palafolls: 2.979,90€; i 2. Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta: 
7.116,64€. En data 27 de maig de 2016, la Comissió de Seguiment constituïda per 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, l’ADF Vallalta i la Diputació de Barcelona 
acorden l’establiment d’actuacions puntuals estratègiques contemplades al Pla 
municipal de prevenció d’incendis forestals, i estableixen que la Diputació de 
Barcelona aportarà 3.295,55€ i l’Ajuntament 173,45€. 
 
Durant el mes de setembre i octubre de l’any 2016, les Comissions de Seguiment dels 
convenis de referència (ajuntaments de Palafolls i Sant Cebrià de Vallalta – en el cas 
de Sant Cebrià de Vallalta acorden la segona ampliació d’actuacions puntuals 
estratègiques) es reuneixen, en sessió extraordinària, per a acordar l’establiment i 
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l’aprovació d’actuacions puntuals estratègiques contemplades al Pla municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per al 2016.  
 
Vist l’informe del cap de la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals, de data 10 
d’octubre de 2016, a on es relacionen els municipis en els que es pretén ampliar les 
actuacions relacionades amb la prevenció d’incendis forestals i recollides en els Plans 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de la Comarca del Maresme, i a on es donen 
les raons per les quals es sol·licita aquesta segona ampliació d’actuacions, 
anomenades “Actuacions especials estratègiques”, i que s’inclou a l’expedient. 
 
El pacte vuitè del conveni esmentat, relatiu al finançament, pagament i forma de 
justificació, i en relació al PPI, estableix que per a la resta d’anualitats, l’aportació de la 
Diputació de Barcelona es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions 
establertes en el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment. 
 
D’acord amb el mateix pacte vuitè del conveni, la forma de pagament i el termini de 
justificació pels successius anys s’efectuarà en les mateixes condicions que 
s’especifiquen en el mateix pacte de referència. 
 
En conseqüència, el present dictamen es complementa amb la relació de les diferents 
entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), i 
que efectuaran actuacions puntuals estratègiques, per a l’any 2016, i que s’adjunta 
com annex 1, i amb les Actuacions Puntuals Estratègiques, per a l’any 2016, i que 
s’adjunten com annex 2. 
 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes 
consideren que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en 
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del 
Maresme. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats que 
participen en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i que duran a 
terme actuacions puntuals estratègiques contemplades en aquest mateix Pla, per a 
l’any 2016 (annex 1), i a les actuacions puntuals estratègiques, relacionades amb la 
prevenció d’incendis forestals i recollides en els Plans Municipals de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI) de la comarca del Maresme, per a l’any 2016, separades 
per ajuntament i ADF, i amb les aportacions atorgades per la Diputació de Barcelona i 
per l’ajuntament corresponent (annex 2), a realitzar dins del marc del conveni de 
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la 
gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la 
comarca del Maresme. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’ajust de valor positiu, pel seu import total de CINC MIL 
CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (5.598,27€) a 
favor de la Federació d’ADF del Maresme, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50405/17200/48900 de l’any 2016. 
 
Tercer.- Notificar a les entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI), i que duran a terme actuacions puntuals estratègiques 
contemplades en aquest mateix Pla, relacionades a l’annex 1 al present dictamen, els 
presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Servei de Suport de Programes Socials 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la pròrroga del conveni, per a l’any 2017, subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i la Creu Roja Espanyola per promocionar l’autonomia personal, 
l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, 
l’adolescència i les seves famílies, per un import de 107.000 € (cent set mil 
euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 de 

maig de 2015 es va aprovar la minuta del conveni per a la promoció de l’autonomia 
personal, l’atenció a la dependència i a situacions de vulnerabilitat i de risc en la 
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infància, l’adolescència i les seves famílies, a subscriure entre, la Diputació de 
Barcelona i la Creu Roja Espanyola. 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit amb Creu Roja Espanyola en data 10 de juliol 

de 2015 i va ser prorrogat per a l’any 2016 per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 12 de novembre de 2015. 

 
3. El pacte sisè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser prorrogat, 

per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vists els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

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

 
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en 
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 

 
4. Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, que atribueix a la Junta de 
Govern l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, la pròrroga per a l’any 2017, del conveni de col·laboració, 
subscrit en data 10 de juliol de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Creu Roja 
Espanyola, per promocionar l’autonomia personal, l’atenció a la dependència i 
situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, l’adolescència i les seves famílies. 
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Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2017, al 
conveni de referència per un import de Cent set mil (107.000,00.-) Euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48900 del pressupost de la corporació per a 
l’any 2017 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, que es desglossa 
de la següent manera: 
 

- Quaranta-set mil Euros (47.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 1 del pacte 
segon. 

- Quaranta mil Euros (40.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon. 
- Vint mil euros (20.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 3 del pacte segon.  

 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en 
el present conveni, es verificarà mitjançant un informe emès per la comissió tècnica de 
seguiment, quan aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès 
per la Creu Roja, on consti la conformitat de la cap del Servei de Suport a Programes 
Socials. En qualsevol dels dos casos aquests informes incorporaran informació 
econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació. 
 
La data màxima de presentació d’aquest informe serà el 31 de març de 2018. 
 
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior, s’admetran justificacions parcials de 
períodes d’activitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Creu Roja Espanyola.” 
 
Abans de passar a l’apartat de Precs i Preguntes, la presidenta, senyora Conesa 
(CiU), indica que hi ha dos punts per a incorporar per via d’urgència, a petició de l’Àrea 
de Presidència, sent necessari primer votar la urgència per a poder incloure’ls. 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
Prèvia declaració d’urgència, votada a favor per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, s’incorporen a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa 
l’aprovació dels Dictamens següents: 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Servei de Contractació 

 

56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar i prorrogar 
entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2017, amb l’empresa UNIPOST, SAU, la 
vigència del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals (únicament 
per al servei de notificació administrativa) a la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
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Vist que es va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària per 
acord del Ple de data 25 de novembre de 2010, mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SAU (NIF A-62690953), pels preus unitaris 
oferts per tots els enviaments i per un import estimatiu quadriennal de 18.402.513,64 € 
més 3.308.984,36 € en concepte de 18% d’IVA, d’acord amb el desglossament que es 
relaciona tot seguit: 
 

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

 Pressupost IVA exclòs IVA (18%) Total IVA inclòs 

ORGT 17.159.706,80 € 3.088.747,22 € 20.248.454,02 € 

Diputació de 
Barcelona 

1.223.539,68 € 220.237,14 € 1.443.776,82 € 

Diputació de 
Barcelona 

(enviaments 
internacionals fora 
Unió Europea) 

 

19.267,16 € Exempt 

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

19.267,16 € 

TOTAL 18.402.513,64 € 3.308.984,36 € 21.711.498,00 € 
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Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 18 de desembre 
de 2014, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació fins el 31 de 
desembre de 2015 pels preus unitaris vigents. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar 
en un -0,3% a partir de l’1 de gener de 2015, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 12 de novembre 
de 2015, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de gener i 
el 30 de juny de 2016, pels preus unitaris vigents. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar 
en un 0,1% a partir de l’1 de gener de 2016, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 30 de juny de 
2016, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de juliol i el 30 
d’octubre de 2016. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 27 d’octubre de 
2016, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de novembre i 
el 31 de desembre de 2016, pels preus unitaris vigents. 
 
Atès l’escrit del subdirector de Logística de data 18 de novembre de 2016, vist i 
conformat per la directora d’Edificació i Logística, que literalment es transcriu a 
continuació: 
 

“M’escau demanar-vos pròrroga amb modificació del contracte per a la prestació dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (exp. 
2010/764), adjudicat mitjançant dictamen de 25 de novembre de 2010, a l’empresa 
UNIPOST, SAU, amb NIF A-62690953, fins a l’entrada en vigor de la nova contractació 
relativa a aquest servei (exp. 2015/5436). 
 
La clàusula 1.6 del PCAP de la vigent contractació estableix que la durada inicial del 
contracte serà de quatre anys i que preveu la possibilitat de prorrogar el contracte de forma 
expressa, i que el dictamen d’adjudicació va fixar l’1 de gener de 2011 com a data d’inici del 
contracte, de manera que la seva vigència inicial va finalitzar el 31 de desembre de 2014. El 
contracte es va prorrogar durant l’any 2015 per dictamen de la Junta de Govern aprovat el 
18 de desembre de 2014, durant el primer semestre de 2016 per dictamen de la Junta de 
Govern aprovat el 12 de novembre de 2015, de l’1 de juliol a 31 d’octubre de 2016, data en 
que es preveia entrés en vigor la nova contractació que assumiria aquest servei (exp. 
2015/0005436) per dictamen de la Junta de Govern aprovat el 30 de juny de 2016, i 
posteriorment es va tornar a prorrogar de l’1 de novembre a 31 de desembre de 2016 per 
dictamen de la Junta de Govern aprovat el 27 d’octubre de 2016. 
 
Aquest darrer expedient (exp. 2015/0005436) va ser declarat desert per dictamen aprovat el 
14 de juliol de 2016, amb la conseqüència de tramitació de dos nous procediments diferents 
que assumeixin els serveis inclosos en aquest expedient: un procediment obert relatiu a la 
prestació dels serveis postals, notificacions administratives excloses (exp. 2016/0006712) i 
un procediment relatiu a la prestació del servei de notificacions administratives (expedient 
2016/0006577). El primer d’aquests nous expedients és previst la seva vigència pel proper 1 
de gener de 2017 (decret de l’adjudicació en tràmit de signatura), en canvi, el segon, 
corresponent al servei de notificacions administratives s’ha vist retardat en els seus efectes 
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atès el canvi de criteri corporatiu durant l’elaboració dels treballs en la configuració i 
qualificació del procediment adient, amb una primera proposta en Junta de Govern de 
tramitació per procediment previst a l’article 170 d) del text refós de la llei de contractes del 
sector públic, desestimada en favor d’una configuració d’expedient configurada sota 
procediment obert. 
 
La necessitat de prorrogar a partir de l’1 de gener de 2017 i fins el 30 d’abril de 2017 només 
una part del servei establert en el contracte actualment vigent (exp. 2010/0000764), el servei 
de notificacions administratives i certificats plus, fa necessari modificar aquest contracte, en 
el sentit d’excloure tots els serveis que no corresponen a la notificació administrativa i el 
certificat plus (cartes i targetes postals ordinàries i certificades, llibres, paquets postals 
ordinaris i certificats, publicacions periòdiques i bustiatges amb i sense destinatari). 
 
L’import estimatiu de la pròrroga amb la modificació proposada serà de 994.179,88 € IVA 
exclòs, més 208.777,76 en concepte de 21% d’IVA, distribuït de la manera següent,  
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 12.957,64 € 10410 920 222 

 

Organisme de 
Gestió Tributària 

Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 1.190.000,00 € 1 932 222 

 
Els preus unitaris dels dos serveis del contracte als quals afecta la pròrroga són els 
següents: 
 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1215 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1400 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1632 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4402 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6387 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 1,9990 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6362 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8533 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0704 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2136 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 20g norm 1,2310 € 
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Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 20g s/norm 1,2532 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 50 g 1,2798 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 100 g 1,3861 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 200g 1,5764 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 350 g 1,9217 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 500 g 2,5327 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 1.000 g 2,7408 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 1.500 g 2,9489 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 2.000 g 3,0862 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 20g norm 1,7236 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 20g s/norm 1,7556 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 50 g 1,7940 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 100 g 1,9478 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 200g 2,2231 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 350 g 2,7227 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 500 g 3,6067 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 1.000 g 3,9077 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 1.500 g 4,2087 € 
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Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 2.000 g 4,4073 € 

Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4899 € 

Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5375 € 

Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8111 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 20g norm 1,7151 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 50 g 1,7700 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 100 g 1,8883 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 20g norm 2,1015 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 50 g 2,1688 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 100 g 2,3223 € 

 
Aquests preus podran actualitzar-se amb el corresponent IPC, d’acord amb les previsions 
de la clàusula 1.23 del PCAP. 
(...)” 

 
Atès que l’import estimatiu de la pròrroga, tot tenint en compte la modificació, 
d’1.202.957,64 € (IVA inclòs), s’haurà d’aplicar pressupostàriament de la següent 
manera: 
 
Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 12.957,64 € 10410 920 222 

 
Organisme de 
Gestió Tributària 

Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 1.190.000,00 € 1 932 222 

 
Atès els informes de la Subdirecció de Logística i de l’Organisme de Gestió Tributària 
que consten a l’expedient.  
 
La despesa generada per la pròrroga, en afectar a un exercici futur, s’ha de 
condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en el corresponent 
pressupost. 
 
Atès que l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que és obligació del 
contractista, en cas d’extinció normal del contracte, continuar prestant el servei fins 
que un altre es faci càrrec de la gestió, la clàusula 1.6) del PCAP, així com la greu 
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afectació que tindria per a l’interès públic la interrupció del servei de notificacions 
administratives. 
 
Atès que l’empresa contractista ha donat la seva conformitat a la pròrroga i 
conseqüent modificació, es dóna per realitzat el tràmit d’audiència establert a l’article 
195 de la LCSP. 
 
Atès que 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). 
 
Atès que l’article 202 de Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) i la clàusula 1.21 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 
preveuen la possibilitat de la modificació del contracte per raons d’interès públic i per 
atendre a causes imprevistes. 
 
Atès que els articles 28 i 202 de la LCSP, obliguen a que les modificacions del 
contracte siguin formalitzades en document administratiu. 
 
Vist que ha estat emès per part de la Secretaria informe previ i preceptiu que consta 
en l’expedient, d’acord amb l’article 211.2 del TRLCSP, en relació amb la DA 2a, 
apartat 8è del mateix text legal. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1.c) de 
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, el contracte relatiu a les 
Prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària, formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SAU (NIF A-62690953) en 
data 13 de desembre de 2010, en el sentit d’excloure tots els serveis que no es 
corresponen amb la notificació administrativa i el certificat plus (cartes i targetes 
postals ordinàries i certificades, llibres, paquets postals ordinaris i certificats, 
publicacions periòdiques i bustiatges amb i sense destinatari).  
 
Segon.- PRORROGAR, amb efectes d’1 de gener a 30 d’abril de 2017, una vegada 
modificat, el contracte de referència formalitzat amb l’empresa UNIPOST SAU (NIF A-
62690953), pels següents preus unitaris, IVA exclòs, més 21% d’IVA per tots els 
enviaments, amb l’excepció dels enviaments internacionals fora de la Unió Europea 
que estan exempts d’IVA: 
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Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1215 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1400 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1632 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4402 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6387 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 1,9990 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6362 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8533 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0704 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2136 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 20g norm 1,2310 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 20g s/norm 1,2532 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 50 g 1,2798 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 100 g 1,3861 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 200g 1,5764 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 350 g 1,9217 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 500 g 2,5327 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 1.000 g 2,7408 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 1.500 g 2,9489 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Grans 
poblacions Fins 2.000 g 3,0862 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 20g norm 1,7236 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 20g s/norm 1,7556 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 50 g 1,7940 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 100 g 1,9478 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 200g 2,2231 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 350 g 2,7227 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 500 g 3,6067 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 1.000 g 3,9077 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 1.500 g 4,2087 € 

Notificació Administrativa amb JR 
Resta de 
destinacions Fins 2.000 g 4,4073 € 
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Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4899 € 

Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5375 € 

Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8111 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 20g norm 1,7151 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 50 g 1,7700 € 

Certificat Plus 
Grans 
poblacions Fins 100 g 1,8883 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 20g norm 2,1015 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 50 g 2,1688 € 

Certificat Plus 
Resta de 
destinacions Fins 100 g 2,3223 € 

 
i amb el desglossament  que es relaciona tot seguit: 
 

 Import 

Diputació      12.957,64 € 

Organisme de 
Gestió Tributària 

   1.190.000,00 € 

 
d’acord amb la petició del subdirector de Logística de data 18 de novembre de 2016, 
amb consentiment per escrit del legal representant de l’empresa contractista, i de 
conformitat amb l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
Tercer.- APROVAR I DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga del contracte, 
pel que fa a la Diputació de Barcelona, de 12.957,64 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10410/920/222 de 2017, amb la condició suspensiva que 
per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost 
de l’exercici esmentat, tot tenint en compte que els preus unitaris vigents 
s’actualitzaran d’acord amb les condicions del contracte. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon 
Industrial Gran Via Sud (08908), per al seu coneixement i efectes.”  
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació conjunta relatiu a la prestació del servei social i ambientalment 
responsable de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens 
adherits, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment 
obert i més d’un criteri d’adjudicació.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 

 
“Fets 
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1. La Subdirecció de Logística ha promogut l’expedient de contractació conjunta 

relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits: 

 
- Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
- Institut del Teatre 

 
2. El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 

unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de deu milions cinc-cents quatre mil 
nou-cents quatre euros (10.504.904,00 €) IVA exclòs. l’IVA que correspon aplicar és 
el 21% i ascendeix a la quantitat de dos milions dos-cents sis mil vint-i-nou euros 
amb vuitanta-quatre cèntims ( 2.206.029,84 €). 

 
La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent: 
 

Ens 
Pressupost màxim 
biennal (2 anys) 
IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 145.032,03 

ORGT 10.353.095,11 

Institut del Teatre 6.776,86 

TOTAL 10.504.904,00 

 
3. Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB 
JUSTIFICANT DE 
RECEPCIÓ 

      

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  2,9900 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,0500 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,2500 € 

Local Fins a 500 g. 26  3,8700 € 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,1800 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,4600 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  2,9900 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,0500 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,2500 € 

D1 Fins a 500 g. 80  3,8500 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,1800 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,4600 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,3600 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,4300 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,6800 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,4300 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,1000 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,4300 € 
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NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB PROVA DE 
LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  3,2200 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,2800 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,4800 € 

Local Fins a 500 g. 26  4,0800 € 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,4100 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,6900 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  3,2200 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,2800 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,4800 € 

D1 Fins a 500 g. 80  4,0800 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,4100 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,6900 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,5900 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,6600 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,9100 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,6600 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,3200 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,6600 € 

      

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB 
JUSTIFICANT DE 
RECEPCIÓ 

  

 

  

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 

Local Fins a 50 g. 53.497  3,9100 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 

D1 Fins a 50 g. 158.239  3,9100 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1  4,2700 € 

D2 Fins a 50 g. 395.505  4,3500 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,6500 € 

       

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB 
PROVA DE 
LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 53.496  4,0200 € 
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Local Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 158.239  4,0200 € 

D1 Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 395.505  4,4500 € 

D2 Fins a 50 g. 1  4,5200 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,8200 € 

 
4. La Subdirecció de Logística ha redactat la Memòria i el Plec de prescripcions 

tècniques particulars (PPTP), i el Servei de Contractació el PCAP que han de regir 
la contractació de referència. 

 
5. L’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre han acordat, prèviament, la 

contractació conjunta amb la Diputació de Barcelona dels serveis postals de 
notificació administrativa. 

  
6. La memòria esmentada justifica la necessitat de fer aquesta contractació, així com 

la idoneïtat del seu objecte, de la selecció del procediment i dels criteris 
d’adjudicació seleccionats. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, és procedent 

tramitar-la de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de 
més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 a 
161 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. L’article 110.2 del TRLCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i 

formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, 
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització 
de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de 
sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient els corresponents pressupostos. 

 
3. D’acord amb l’article 109.5 del TRCLSP, s’ha d’autoritzar la despesa corresponent a 

la Diputació de Barcelona de 175.488,76 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries següents, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient: 

 
2017 58.496,25 € 10410 920 222 

2018 87.744,38 € 10410 920 222 

2019 29.248,13 € 10410 920 222 

 
I la despesa corresponent a la resta d’ens s’ha autoritzat amb càrrec als seus 
pressupostos segons els acords respectius i d’acord amb el següent detall: 
 

- respecte l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.527.245,08 € anirà 
imputada a l’aplicació pressupostària R0100.932.222. 
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- respecte l’Institut del Teatre, la despesa de 8.200,00 € anirà imputada a 
l’aplicació pressupostària P0800.990.222. 

 
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.- Aprovar l'expedient de contractació conjunta promogut per la Subdirecció de 
Logística, relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits: 
 

- Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
- Institut del Teatre 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de deu milions cinc-cents quatre mil 
nou-cents quatre  euros  (10.504.904,00  €) IVA exclòs. l’IVA que correspon aplicar és 
el 21% i ascendeix a la quantitat de dos milions dos-cents sis mil vint-i-nou euros amb 
vuitanta-quatre cèntims ( 2.206.029,84 €). 
 
La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent: 
 

Ens 
 

Pressupost màxim 
biennal (2 anys) 
IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 145.032,03 

ORGT 10.353.095,11 

Institut del Teatre 6.776,86 

TOTAL 10.504.904,00 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB 
JUSTIFICANT DE 
RECEPCIÓ 

      

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  2,9900 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,0500 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,2500 € 

Local Fins a 500 g. 26  3,8700 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

292 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,1800 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,4600 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  2,9900 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,0500 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,2500 € 

D1 Fins a 500 g. 80  3,8500 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,1800 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,4600 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,3600 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,4300 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,6800 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,4300 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,1000 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,4300 € 

     
 

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB PROVA DE 
LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  3,2200 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,2800 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,4800 € 

Local Fins a 500 g. 26  4,0800 € 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,4100 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,6900 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  3,2200 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,2800 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,4800 € 

D1 Fins a 500 g. 80  4,0800 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,4100 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,6900 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,5900 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,6600 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,9100 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,6600 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,3200 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,6600 € 

      

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB 
JUSTIFICANT DE 
RECEPCIÓ 

  

 

  

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 

Local Fins a 50 g. 53.497  3,9100 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 
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D1 Fins a 50 g. 158.239  3,9100 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1  4,2700 € 

D2 Fins a 50 g. 395.505  4,3500 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,6500 € 

       

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB 
PROVA DE 
LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 53.496  4,0200 € 

Local Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 158.239  4,0200 € 

D1 Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 395.505  4,4500 € 

D2 Fins a 50 g. 1  4,5200 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,8200 € 

 
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació 
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació 
de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i 157 a 
161 del TRCLSP. 
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí 
Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa corresponent a la Diputació de Barcelona de 
175.488,76 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 
 
2017 58.496,25 € 10410 920 222 

2018 87.744,38 € 10410 920 222 

2019 29.248,13 € 10410 920 222 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE A LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, SOCIAL I 
AMBIENTALMENT RESPONSABLE, DE NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENS ADHERITS 
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Expedient núm.: 2016/0006577 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 

 
1.1) Definició de l'objecte del contracte. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
1.3) Pressupost de licitació. 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
 
1.6) Valor estimat. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat. 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions. 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments. 
 
1.11) Criteris d’adjudicació. 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació. 
 
1.14) Variants. 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades. 
 
1.16) Garantia provisional. 
 
1.17) Garantia definitiva. 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 

proposat com a adjudicatari. 
 
1.19) Formalització del contracte. 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts. 
 
2.2) Condicions especials d’execució. 
 
2.3) Modificació del contracte. 
 
2.4) Règim de pagament. 
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2.5) Revisió de preus. 
 
2.6) Causes de resolució. 
 
2.7) Penalitats. 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte. 
 
2.10) Cessió. 
 
2.11) Subcontractació. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació. 
 
2.14) Notificacions. 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. 
 
2.16) Assegurances. 
 
2.17) Lloc de prestació / lliurament dels treballs. 
 
2.18) Responsable del contracte. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal. 
 
2.20) Sistema de determinació del preu del contracte. 
 
2.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte. 
 
2.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat 

en la prestació del servei. 
 
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial. 
 
2.24) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball. 
 
2.25) Propietat dels treballs. 

 
ANNEXOS: 
 
Annex 1:  Model d’oferta econòmica 
 
Annex 2: Model de relació amb el nombre d’oficines a la província de Barcelona 
 
Annex 2 bis: Instruccions per a emplenar l’annex 2 
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Annex 3: Model de declaració responsable del nombre de treballadors contractats de 
forma indefinida 
 
Annex 4: Model d’oferta de disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que 
usin gas a la província de Barcelona 
 
Annex 5: Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional 
 
Annex 6. Model de relació d’oficines  de recollida d’enviaments als municipis amb més 
d’una oficina 

 

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present plec la contractació conjunta promoguda per la Subdirecció de 
Logística, del contracte de serveis, consistent en la prestació, social i ambientalment 
responsable, del servei de notificació administrativa, a la Diputació de Barcelona, i ens 
adherits: 
 

- l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i  
- l’Institut del Teatre. 

 
El codi CPV que correspon és el següent: 64110000-0 (serveis postals). 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la no-divisió 
en lots, la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats en la 
Memòria. 
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, 
es fixa en la quantitat biennal de deu milions cinc-cents quatre mil nou-cents quatre euros 
(10.504.904,00 €) IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de dos milions dos-cents sis mil vint-i-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(2.206.029,84 €). 
 
La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent: 
 

Ens 
 

Pressupost 
màxim biennal (2 
anys) IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 145.032,03 

ORGT 10.353.095,11 

Institut del Teatre 6.776,86 

TOTAL 10.504.904,00 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels conceptes i imports següents.  
 
(Les notificacions administratives i notificacions administratives Plus fins a 20 grams sense 
normalitzar estaran incloses en el tram “Fins a 50 grams”) 
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NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB JUSTIFICANT 
DE RECEPCIÓ 

      

Àmbit de destinació Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  2,9900 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,0500 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,2500 € 

Local Fins a 500 g. 26  3,8700 € 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,1800 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,4600 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  2,9900 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,0500 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,2500 € 

D1 Fins a 500 g. 80  3,8500 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,1800 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,4600 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,3600 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,4300 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,6800 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,4300 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,1000 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,4300 € 

     
 

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
AMB PROVA DE 
LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de destinació Trams de pes 
Nombre d’unitats 
estimades anuals 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1.800  3,2200 € 

Local Fins a 50 g. 1.298  3,2800 € 

Local Fins a 100 g. 26  3,4800 € 

Local Fins a 500 g. 26  4,0800 € 

Local Fins a 1.000 g. 10  5,4100 € 

Local Fins a 2.000 g. 2  5,6900 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 637  3,2200 € 

D1 Fins a 50 g. 1.400  3,2800 € 

D1 Fins a 100 g. 24  3,4800 € 

D1 Fins a 500 g. 80  4,0800 € 

D1 Fins a 1.000 g. 24  5,4100 € 

D1 Fins a 2.000 g. 1  5,6900 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1.445  3,5900 € 

D2 Fins a 50 g. 6.775  3,6600 € 

D2 Fins a 100 g. 73  3,9100 € 

D2 Fins a 500 g. 49  4,6600 € 

D2 Fins a 1.000 g. 1  6,3200 € 

D2 Fins a 2.000 g. 1  6,6600 € 

      

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB 
JUSTIFICANT DE 
RECEPCIÓ 
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Àmbit de destinació Trams de pes 
 

Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 

Local Fins a 50 g. 53.497  3,9100 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 1  3,8400 € 

D1 Fins a 50 g. 158.239  3,9100 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,1400 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 1  4,2700 € 

D2 Fins a 50 g. 395.505  4,3500 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,6500 € 

       

NOTIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 
PLUS AMB PROVA 
DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

     

Àmbit de destinació Trams de pes  
Preu unitari màxim de 
licitació IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 53.496  4,0200 € 

Local Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

Local Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 158.239  4,0200 € 

D1 Fins a 50 g. 1  4,0900 € 

D1 Fins a 100 g. 1  4,3300 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 395.505  4,4500 € 

D2 Fins a 50 g. 1  4,5200 € 

D2 Fins a 100 g. 1  4,8200 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris 
màxims definits com a tipus de licitació, i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent. 
 

Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la 
present contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es 
correspon amb el preu unitari tipus de licitació. S’exclourà el licitador l’oferta del qual 
ultrapassi qualsevol dels preus unitaris tipus de licitació. 

 
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat basant-se en les 
estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contractes i no suposa una 
obligació de despesa per part de la Diputació de Barcelona, l’ORGT i l’Institut del Teatre, 
atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant la 
vigència del contracte. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no s’admet 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en la clàusula 66 
del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant 
PCAG). 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
La despesa de 12.710.933,84 €, IVA inclòs en els elements del servei als quals s’aplica, 
derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 
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Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 175.488,76 € anirà imputada a les 
següents aplicacions pressupostàries: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 58.496,25 € 10410 920 222 

2018 87.744,38 € 10410 920 222 

2019 29.248,13 € 10410 920 222 

 
Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.527.245,08 € anirà 
imputada a les següents aplicacions pressupostàries: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 4.175.748,36 € R0100 932 222 

2018 6.263.622,54 € R0100 932 222 

2019 2.087.874,18 € R0100 932 222 

 
Pel que fa a l’Institut del Teatre, la despesa de 8.200,00 € anirà imputada a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 2.733,33 € P0800 990 222 

2018 4.100,00 € P0800 990 222 

2019 1.366,67 € P0800 990 222 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació es podrà alliberar la diferència d’import 
respecte el pressupost de licitació quan els preus unitaris oferts estiguin per sota dels fixats 
com a tipus màxim de licitació (Base 37.9 d’execució del pressupost 2016). 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte tindrà una durada total de dos anys i 6 mesos a comptar de l’inici de la 
prestació del servei. Pel que fa a l’admissió d’enviaments aquest termini es reduirà a dos 
anys, mantenint-se el termini de dos anys i 6 mesos per la resta prestacions que consten al 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 26.1.g) 
del TRLCSP. 
 
Transcorreguts els dos anys des de l’inici de la prestació del servei, el contracte es podrà 
prorrogar de forma expressa i de mutu acord, per un període de 2 anys i 6 mesos, en els 
termes esmentats en la vigència inicial. En el cas que el contractista no estigui interessat en 
la pròrroga del contracte, ho haurà de comunicar per escrit a la Subdirecció de Logística de 
la Diputació de Barcelona un (1) any abans de la data de finalització del contracte. 
 
1.6) Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de vint-i-cinc milions dos-cents onze mil set-
cents seixanta-nou euros amb seixanta cèntims (25.211.769,60 €), IVA exclòs. 
 
Aquest import es desglossa de la manera següent: 
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Vigència inicial:  10.504.904,00 € 

Pròrroga:   10.504.904,00 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 2.3 del present 
plec 

4.201.961,60 € 

Valor estimat 25.211.769,60 € 

 
Totes les mencions d’aquest plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran sense IVA, llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 
del TRLCSP. 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500 €. 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà, dins el termini que 
s’estableixi en l’anunci corresponent, al Servei de Contractació, c/ Londres, 55, 5a planta, 
08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, telèfon 93.402.25.64 i fax 93.402.06.47, de 
dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores, i pot ser també enviada per correu. En 
aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 hores a l’Oficina de 
Correus i dins del termini màxim establert en l’anunci corresponent, i se n’haurà d’anunciar 
la tramesa mitjançant telegrama o fax al dit servei el mateix dia de la seva presentació, 
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les 
proposicions. Transcorreguts deu (10) dies des de la data esmentada sense haver-se rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, degudament signada, en dos, dins dels quals s’inclourà la documentació que 
es detalla a continuació: 
 
SOBRE NÚM. 1 

 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de (consignar 
objecte del contracte ) .........., 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: empleneu-la. En el cas de contractacions conjuntes, indiqueu els 
noms de tots els ens contractants. 

mailto:scon.publicitat@diba.cat
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- part II, relativa a la informació sobre l’operador econòmic: 

 
o apartat A (contractació reservada): només consigneu en sentit afirmatiu 

quan així s’hagi previst en el PCAP, 
 
o apartat A (lots): indiqueu el/s número/s de lot/s a què es presenta, si 

s’escau, 
 
o apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): empleneu-lo. 
 

El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà d’emplenar 
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-ho, no estiguin 
actualitzades, el licitador les haurà d’emplenar 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. 

 
o apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): 

empleneu-lo 
 
o  apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): 

empleneu-lo 
 
o  apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP 

 
- part III, relativa a motius d’exclusió: empleneu-la 
 
- part IV, relativa als criteris de selecció: cal 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 cal emplenar-

la. 
 
- part VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la 

 
El DEUC s’ha de presentar en format paper i signar pel/pels legals representants de 
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona en els enllaços següents: 

 
Versió en català:  

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf 
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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’aquests ha d’aportar el DEUC 
corresponent. 
 
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un 
altre, el DEUC haurà d’emplenar-se per cada lot o cada grup de lots a què s’apliquin els 
mateixos criteris de selecció. 

 
b) Declaració responsable 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 
a Annex 5 al PCAP.  

 
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se 
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 sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert en la clàusula 1.18) del present Plec. 
 
SOBRE NÚM. 2  

 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica per a la contractació de (consignar objecte del 
contracte) .........., presentada per .........." i haurà de contenir la documentació següent: 
 
1.  Per valorar el criteri 1 (oferta econòmica) 
 
1.1 La proposició econòmica en suport paper, que haurà d’ajustar-se al model en format 

Excel de l’Annex 1 del present plec, signada pel legal representant de l’empresa, i que 
es podran descarregar en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.  

 
1.2 La proposició econòmica, en suport informàtic (CD o USB), que haurà d’ajustar-se al 

model esmentat (format Excel). 
 
En els casos en què es produeixi discrepància entre l’oferta presentada en suport paper i la 
presentada en suport informàtic, es considerarà com a vàlida l’oferta presentada en suport 
paper. 
 
2.- Per valorar el criteri 2 (nombre total d’oficines a la província de Barcelona) 
 
2.1 La relació indicant el nombre d’oficines de què disposa a la província de Barcelona en 

suport paper, que haurà d’ajustar-se al model en format Excel de l’Annex 2 del present 
Plec, signada pel representant legal de l’empresa, i que es podran descarregar en el 
Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.  
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A l’Annex 2 bis hi consten les instruccions per emplenar aquest model 

 
2.2 La relació indicant el nombre d’oficines de què disposa a la província de Barcelona en 

suport informàtic (CD o USB), que haurà d’ajustar-se al model esmentat (format Excel).   
 

El document en format excel (sense encapçalament ni peu) es podrà utilitzar per part 
dels licitadors per comprovar a la pàgina http://sitmun.diba.cat/sitmun2/ de l'oficina 
Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona la distància entre 
municipis d’acord amb les Instruccions que consten en l’Annex 4 del PPT. 
 
En els casos en què es produeixi discrepància entre l’oferta presentada en suport paper 
i la presentada en suport informàtic, es considerarà com a vàlida l’oferta presentada en 
suport paper. 

 
3.- Per valorar el criteri 3 (estabilitat de la plantilla)  
 
Declaració responsable, que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex 3 del present Plec, 
signada pel representant legal de l’empresa, on consti el nombre total de treballadors que 
efectuen el repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona, incloent els 
treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies.  
 
Caldrà indicar quants d’ells estan contractats de forma indefinida o equivalents que 
garanteixin l’estabilitat de la plantilla.  
 
Les dades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la data de 
publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, però 
com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data. 
  
4.- Per valorar el criteri 4 (disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que 
usin gas a la província de Barcelona) 
 

- Llistat, en suport paper, on constin tots els vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que 
usin gas disponibles per al servei a la província de Barcelona, que haurà d’ajustar-se 
al model de l’Annex 4 del present Plec, signat pel representant legal de l’empresa. 

- Fotocòpies de les fitxes tècniques dels vehicles que apareixen al llistat 
 

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel 
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec 
i en els termes que es detallin en el requeriment. 

 
□ Disposar de la solvència següent:  
 
a) Solvència econòmica i financera: 
 

 Mitjans: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 
 

Import mínim: 9.454.413,38 € en algun dels tres exercicis esmentats. 
 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/
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Acreditació documental: 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. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 
 

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

 
Import mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de característiques 
similars a l’objecte del contracte amb administracions públiques o entitats del sector 
públic, per un import mínim anual en algun dels 5 exercicis esmentats de 
4.412.059,58 € 

 
Acreditació documental: 

 
- cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 

 
c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i la 

tècnica: 
 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categories que tot 
seguit es detallen: 
 
Grup: R     Subgrup: 9    Categoria actual: 5  
 
  Categoria RD 1098/2001: D  
 
□ Disposar de les habilitacions empresarials o professionals següents: 
 

 El licitador haurà d’estar inscrit en la secció B del Registre General d’Empreses 
Prestadores de Serveis Postals  

 
Acreditació: La Diputació comprovarà el compliment d’aquest requisit mitjançant la 
consulta de la pàgina web del Ministeri de Foment: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERAL
ES/SERVICIOS_POSTALES/RGEPSP/ 

 
 El licitador haurà de disposar de títol habilitant d’accés a la xarxa postal pública que li 

permeti dipositar els enviaments per als quals no disposi de recursos suficients per 
dur-los a terme de forma correcta si el licitador no és l’operador que té encomanada la 
prestació del servei postal universal. 

 
Acreditació documental: original o còpia compulsada del títol habilitant 

 
 El licitador haurà de disposar d’un sistema que garanteixi la constància de la 

distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

305 

Acreditació: Mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en dret, que acrediti que 
disposa d’un sistema que permet la plena validesa jurídica de les notificacions 
administratives. 

 
No serà necessari que acrediti disposar d’aquest sistema l’operador que té 
encomanda la prestació del servei postal universal. 

 
□ Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans materials que 

indicarà mitjançant relació i que haurà de comprendre, en particular, els següents: 
 

 Xarxa d’oficines postals d’acord amb la clàusula 6.1 del PPT: 
 

- Relació signada del representant de l’empresa detallant totes les oficines de la 
província de Barcelona, on consti el CP, l’adreça, l’horari i si són pròpies o alienes. 
(En el cas d’oficines alienes, caldrà indicar el nom de l’empresa titular). 

- En el cas que les oficines (pròpies o alienes) no constin en el web de l’empresa 
s’haurà de presentar la documentació acreditativa de la seva disponibilitat. En cas 
que l’oficina formi part de la Xarxa Postal Pública, el licitador haurà d’aportar el 
document esmentat o bé incloure un compromís de dipositar a la Xarxa Postal 
Pública per a la seva distribució tots els enviaments del codi postal corresponent a 
l’oficina. 

- Relació de municipis amb més d’una oficina, amb els seus codis postals i els codis 
postals als quals prestaran servei, segons el model que figura a l’annex 6 del 
present plec. 

 
 Pàgina web o aplicació informàtica accessible mitjançant Internet, que permeti fer un 

seguiment de l’execució del contracte, d’acord amb la clàusula 6.2 del PPT. 
 

Acreditació: l’adreça i la clau d’accés 
 

 Un centre d’admissió massiva a la província de Barcelona, d’acord amb la clàusula 
6.3 del PPT.  

 
Acreditació: mitjançant original o còpia compulsada de la documentació de la seva 
disponibilitat  

 
1.11) Criteris d’adjudicació 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 2) 
 
Criteri 1: Preu de licitació: ....................................................................... fins a 50 punts 
 
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 1 del PCAP.  
 
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació 
a l’oferta més baixa i es puntuarà la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera 
proporcional, d’acord amb la següent fórmula: 
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(PL-OV) x P / (PL-MO) 
 
PL: Preu de licitació 
OV: Oferta que es valora 
P: Punts màxims 
MO: Millor oferta 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 

1. Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), 
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del 
present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la 
suma és l’oferta del licitador. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador 

2. Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), 
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 
d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la 
suma és el preu de licitació. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
Criteri 2: Grau de cobertura de la xarxa d’oficines postals a la província de 
Barcelona............................................................................................................fins a 35 punts 
 
L’objectiu d’aquest criteri és que la ciutadania de la província de Barcelona rebi un servei de 
qualitat i pugui anar a recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà en una 
oficina el més propera possible al seu domicili.  
 
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’annex 2 del PCAP. 
 
S’ha de tenir en compte que s’ha de complir els requisits establerts al punt 6.1 PPT (nombre 
d’oficines i horari mínims).  
 
En el cas que l’òrgan de contractació comprovi que l’empresa licitadora no compleix 
amb els requisits mínims, es proposarà la seva exclusió de la licitació.  
 
Les oficines poden ser pròpies o alienes. L’objecte de negoci de les oficines esmentades ha 
d’estar directament relacionat amb el sector postal o amb la paqueteria, és a dir, han de ser 
d’empreses amb habilitació B per operar en serveis postals (clàusula 1.10 del present plec).  
 
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que disposi de més oficines a la província 
de Barcelona, 0 punts l’oferta que disposi del nombre mínim d’oficines exigit al punt 6.1 PPT 
(123), puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional d’acord amb la següent 
fórmula: 
  

Px[(OV-OM)/(MO-OM)] 
 
On: 
 
P= Puntuació màxima 
OV= Oferta que es valora 
MO= Millor oferta 
OM= Oficines mínimes 
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Criteri 3: Estabilitat de la plantilla...................................................................... fins a 10 punts 
 
Mitjançant aquest criteri es vol valorar l’estabilitat de la plantilla que es destinarà a l’execució 
del contracte, ja que aquest és un factor clau per garantir el compliment dels requisits de 
validesa dels enviaments gràcies al coneixement del municipi assignat i a l’experiència en el 
procediment de distribució 
 
Per la valoració d’aquest criteri, cada licitador haurà de presentar una declaració 
responsable, que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex 3 del present Plec, signada pel 
representant legal de l’empresa, on consti el nombre total de treballadors que efectuen el 
repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona, incloent els treballadors 
propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies, que s’haurà d’acreditar abans de 
l’adjudicació mitjançant certificat. 
 
Caldrà indicar quants d’ells estan contractats de forma indefinida o equivalents que 
garanteixin l’estabilitat de la plantilla.  
 
Les dades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la data de 
publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, però 
com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data. 
 
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’empresa que disposi d’un nombre més alt 
d’empleats amb contracte indefinit o equivalents que garanteixin l’estabilitat de la plantilla 
que efectuen el repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona (incloent els 
treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies) 0 punts l’oferta que no 
disposi de cap treballador contractat de forma indefinida, puntuant-se la resta d’ofertes de 
manera proporcional d’acord amb la següent fórmula: 
 

Px(OV/MO) 
On: 
 
P= Puntuació màxima 
OV= Oferta que es valora 
MO= Millor oferta 
 
Criteri 4: Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de 
Barcelona............................................................................................................. fins a 5 punts 
 
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la disminució 
de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb baixes emissions i 
energèticament més eficients. 
 
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles 
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es consideren 
vehicles de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i L5e, ciclomotors 
de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1). 
 
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 4 del PCAP.  
 
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes que ofereixin 10 vehicles híbrids, elèctrics i/o 
bifuel, la màxima puntuació a l’oferta més elevada d’aquests vehicles i es puntuarà la resta 
d’ofertes de manera proporcional en funció dels augments, d’acord amb la següent fórmula. 
 

Px[(OV-VM)/(MO-VM)] 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

308 

On: 
 
P= Puntuació màxima 
OV= Oferta que es valora 
MO= Millor oferta 
VM= Vehicles mínims 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del 
TRLCSP. 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació, en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses 
des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, serà el previst en la clàusula 12 del 
PCAG. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de dos (2) mesos a comptar de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes.  
 
1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
No és procedent. 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en 
l’article 96.1 del TRLCSP. 
 
La garantia definitiva no podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers 
pagaments que s’efectuïn. 
 
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva no es podrà realitzar amb mitjans 
electrònics. 
 
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 
proposat com a adjudicatari 
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El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10) 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
151.2 del TRLCSP, haurà de: 
 
1. Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida en la clàusula 1.17) 

o sol·licitud de retenció en el preu, si és procedent. 
 
2. Presentar els documents següents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura 
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 
el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el registre adient quan la inscripció 
esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, 
si s’escau, en el registre oficial corresponent. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador 
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 
72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals 
que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació 
de Barcelona per obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 
c) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits 

següents: 
 

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

 
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de 

presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte (llevat que hagi autoritzat a la Diputació de Barcelona per obtenir de 
forma directa la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present exercici o de 
l’exercici anterior en el cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 
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d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de 
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec. 

 
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. Referent a 
l’estabilitat de la plantilla, s’haurà de presentar certificat de vida laboral, tant del 
personal de les oficines pròpies com del personal de les oficines alienes, emès per la 
Seguretat Social, d’on es pugui extreure el nombre de treballadors amb contracte 
indefinit o equivalents que garanteixin l’estabilitat de la plantilla, d’acord amb les 
previsions del criteri 3 de la clàusula 1.11 del present Plec. 

  
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la 
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la 
diligència no han experimentat cap variació. 
 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats en l’article 151 del TRLCSP. 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels quinze (15) dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del 
requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

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

 El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals 
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 

 

 El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la 
present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de Barcelona. 

 

 El personal de les empreses contractistes en contacte amb el públic haurà de portar 
uniforme que el faci identificable com a personal de l’empresa, a càrrec de l’empresa, i 
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haurà de disposar d’acreditació facilitada per aquesta. Igualment caldrà que tingui cura 
del bon estat de tot el que se li lliuri.  

 

 El contractista es compromet a comunicar a cadascun dels centres de facturació/unitats 
administratives sol·licitants en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’admissió de 
la remesa qualsevol incidència que impedeixi el compliment de les obligacions que 
estableix el plec de prescripcions tècniques pel que fa als enviaments. 

 

 El contractista facilitarà a la Subdirecció de Logística, durant l’execució del contracte, les 
següents informacions a fi de verificar el manteniment dels conceptes avaluats en els 
criteris d’adjudicació i les exigències del plec de prescripcions tècniques: 

 
o Cada tres mesos proporcionarà un llistat actualitzat de les oficines postals pròpies 

i alienes, 
o Cada tres mesos proporcionarà un llistat actualitzat dels municipis amb sistema de 

recollida de signatura en dispositiu electrònic 
o A petició de la Subdirecció de Logística, es proporcionarà certificat de vida laboral 

emès per la  Seguretat Social o per l’administració pública competent, amb les 
dades reclamades a la clàusula 1.18.e) d’aquest plec actualitzades 

o A petició de la Subdirecció de Logística, es proporcionarà la documentació 
acreditativa de les característiques tècniques relativa als vehicles híbrids, elèctrics 
i/o bifuels que usin gas a la província de Barcelona 

 

 El contractista podrà canviar d’ubicació les oficines, sempre i quan donin compliment al 
PPT i ho comuniquin a la Subdirecció de Logística. 

 

   El contractista estarà obligat a participar en la Comissió de Seguiment dels Contractes 
de Serveis per controlar la correcta execució del contracte i el compliment de les 
obligacions de les condicions laborals dels treballadors adscrits a la dita execució. 

 

 En cas de finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues i no 
s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar prestant 
l’objecte del contracte fins a la nova contractació, d’acord amb l’article 235.a) del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny.  

 

 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 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. 
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 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu 
incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) del 
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.7 del present plec.  
 

 L’empresa contractista estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació del servei, 
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el 
mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
Amb aquest objectiu s’haurà de presentar, en el termini màxim de 6 mesos des de la 
signatura del contracte, el Pla d’Igualtat aprovat per l’empresa (prèvia consulta amb els 
representants legals dels treballadors i treballadores) que contempli, com a mínim, els 
objectius d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a aconseguir-los i 
l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius. 

 

 El contractista haurà de garantir l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que 
estableixi el conveni laboral aplicable. 

 

 El contractista haurà de disposar durant tota l’execució del contracte de 10 vehicles 
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) a la província 
de Barcelona. 

 
2.3) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 
legal. L’encarregada de tramitar qualsevol modificació serà la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la 
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 40% del pressupost màxim 
de licitació, IVA exclòs, en cas que el pressupost màxim que consta a la clàusula 1.3 del 
present plec sigui insuficient per atendre les necessitats de la Diputació i resta d’entitats 
adherides. 
 
Si és necessari, els ens adherits faran arribar al responsable del contracte la proposta de 
modificació. En tots els casos serà la Diputació de Barcelona qui tramitarà la corresponent 
modificació contractual. 
 
En el cas que una modificació legislativa posterior suprimeixi l’obligatorietat del torn de tarda 
en el lliurament dels serveis, el preu unitari de cada servei, IVA exclòs, es veurà minorat en 
l’import de 0,76 € o l’import resultant de la modificació legislativa corresponent.  
 
La Diputació, l’ORGT i l’Institut del Teatre podran acceptar canvis i millores que proposi el 
contractista al llarg de l'execució del contracte sempre que siguin en benefici del servei 
contractat i sempre que no comportin cap cost addicional.  
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2.4) Règim de pagament 
 
El contractista presentarà factures mensuals desglossades pels diferents conceptes i el seu 
pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona o l’entitat que correspongui en els 
terminis establerts en l’article 216.4 del TRLCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la 
presentació dels documents de cotització de la Seguretat Social del personal destinat a 
l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de 
les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
En cas que la normativa fiscal permeti al contractista l’exempció o la reducció de l’IVA en 
alguns dels serveis inclosos al contracte o per a alguns dels productes postals que formin 
part d’aquests serveis, així es reflectiria en les factures corresponents, per tal de donar 
compliment a la normativa esmentada.  
 
A totes les factures haurà de figurar el resum amb el nombre, preu unitari i l’import total dels 
serveis efectuats desglossats per cada tipologia (notificació administrativa i notificació 
administrativa plus), tram de pes i àmbit de destinació, d’entre els previstos a la clàusula 1.3 
d’aquest plec. El detall de tots els serveis prestats per data s’adjuntaran a la factura.  
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, en 
el de l’Organisme de Gestió Tributària, i en el de l’Institut del Teatre, segons correspongui, i 
han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat) pel que fa a la Diputació. L’ORGT i l’Institut del 
Teatre notificaran al contractista la forma de presentar factures un cop iniciada la vigència 
del contracte. 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els codis DIR3 següents: 
 
Diputació de Barcelona: 

Oficina comptable: GE0001058  

Òrgan gestor: GE0001050 

Unitat tramitadora: GE0001050 

 
Organisme de Gestió Tributària: 

Oficina comptable: LA0005454 

Òrgan gestor: LA0005454 

Unitat tramitadora: LA0005454 

 
Institut del Teatre:  

Oficina comptable: LA0005598 

Òrgan gestor: LA0005598 

Unitat tramitadora: LA0005598 

 

https://seuelectronica.diba.cat/
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2.5) Revisió de preus 
 
En relació amb la part corresponent al preu certificat s’aplicarà el que determina l’article 34 
de la 43/2010, del servei postal universal, d’acord amb la pertinent resolució de la Comissió 
Nacional del Sector Postal, la qual es tramitarà com a modificació contractual. 
 
La resta d’elements no seran objecte de revisió durant la vigència del contracte. 
 
2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 223 i 308 del 
TRLCSP, les següents: 
 

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

 

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

 
Si és necessari, les entitats faran arribar al responsable del contracte la proposta de 
resolució. Serà la Diputació de Barcelona qui tramitarà la corresponent resolució. 
 
2.7) Penalitats 
 
En el cas que s‘opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats següents: 
 

 La pèrdua, robatori, destrucció o deteriorament d’una notificació administrativa de la 
clàusula 3.1 del PPT donarà lloc a les indemnitzacions previstes a l’article 12 de la llei 
43/2010, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. 

 
La imposició de penalitats és independent de la potestat de l’Administració de no abonar els 
treballs quan no s’adeqüen a la prestació contractada i de l’obligació del contractista 
d’indemnitzar a l’Administració i/o a tercers dels danys i perjudicis causats amb motiu de 
l’incompliment o compliment defectuós del contracte, tot això en els termes previstos en els 
articles 100, 214 i 307.1 del TRLCSP i les seves disposicions concordants. 
 
Totes aquestes 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 212 del TRLCSP, sens perjudici de l’aplicació per al cobrament de les penalitats del 
procediment previst en el Reglament general de recaptació  
 
Les penalitats revertiran en el centre gestor dels enviaments objecte de penalitats. 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el document acreditatiu corresponent. 
 
2.9 Termini de garantia 
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Es fixa un termini de garantia de 3 mesos a comptar de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada un cop finalitzada la vigència del contracte. 
 
2.10) Cessió 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de Barcelona, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats en l’article 226 del TRLCSP, la qual s’haurà de 
tramitar com a modificació contractual. 
 
2.11) Subcontractació 
 
Si el contractista no fos el prestador del servei postal universal, podrà subcontractar 
vàlidament la realització del contracte, però solament fins al 60% de l’import d’adjudicació, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. 
 
En tot cas la subcontractació s’haurà de fer sempre en empreses que disposin de 
l’autorització d’operador postal demanada a la solvència. En cas que l’adjudicatari 
subcontracti el servei de recollida de notificacions administratives en altres empreses, caldrà 
que l’objecte de negoci de les empreses subcontractades i de les oficines on es presti 
aquest servei als ciutadans estiguin directament relacionats amb el sector postal, la 
missatgeria o la paqueteria. L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària l’acreditació documental corresponent.  
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’art. 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una durada de 5 anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
En cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives 
Particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, pel Plec de clàusules 
administratives generals (en endavant PCAG) de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple 
i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 i en el BOPB de 12 de març de 2014, pel 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de 
normativa legal aplicable. 
 
2.14) Notificacions 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

316 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics, en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web del Consorci AOC 
(https://www.seu.cat/consorciaoc).  
  
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la 
notificació de l’adjudicació i 10 dies naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit 
al seu contingut.  
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria ambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar de: 
 

 Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros 
per sinistre i any. 

 

 Una pòlissa d’assegurança de l’emmagatzematge dels enviaments contra robatori, 
incendi i aigua per un import mínim de 100.000 euros. 

 
2.17) Lloc de prestació/lliurament 
 
Les peticions de serveis concrets podran fer-se des de qualsevol dependència de les unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del 
Teatre. 
 
Les destinacions dels enviaments poden ser tots les recollides a la clàusula 1.3 del present 
plec.  
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 52 del 
TRLCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística, adscrita 
a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 

http://www.seu.cat/seue/consorciaoc
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Els referents designats per l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre 
comunicaran mensualment al responsable del contracte les incidències que es produeixin 
en l’execució del contracte, que seran tramitades per la Diputació de Barcelona. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
Dades aportades pel contractista: 
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, 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 per al temps estrictament necessari 
per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides 
amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. 
 
El licitador podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol 
altre dret que li 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 consultar a http://www.diba.cat/web/registre/ 
 
Dades que tractarà el contractista: 
 
1. Objecte de l’encàrrec de tractament 
 
Mitjançant la present clàusula s’habilita el contractista, d'ara en endavant encarregat del 
tractament, per tractar per compte de la Diputació de Barcelona i les entitats que figuren a la 
clàusula 1.1 del present Plec, responsables del tractament, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar els serveis postals corresponents a aquests plecs.  
El tractament consistirà en: 
 

 Accés a les dades     Elaboració 
 

 Elaboració de còpies     Modificació 
 

 Recollida       Bloqueig 
 

 Conservació      Comunicació 
 
 

2. Identificació dels fitxers afectats 
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
les entitats que figuren a la clàusula 1.1 del present Plec, responsables dels respectius 
fitxers i dels seus tractaments, posen a disposició de l'esmentat encarregat del tractament, 

http://www.diba.cat/web/registre/
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les dades necessàries per a la correcta realització de l’objecte del present contracte. Les 
dades tractades es detallen a continuació: 
 

CATEGORIES / TIPOLOGIES 
DE DADES PERSONALS, QUE 
TRACTARÀ L’ENCARREGAT  

DADES INCLOSES 

Dades identificatives del 
destinatari i, en el seu cas, de la 
persona receptora de l'enviament 
i del repartidor 

nom i cognoms, NIF, adreça postal, signatura o 
empremtes 

 
3. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de 
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre i, de forma específica, a les condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi 

incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. 
 
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat 

que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els 
supòsits legalment admissibles. 

 
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui 
compatible.  

 
d. Els plecs corresponents a aquesta licitació detallen quins aspectes dels serveis poden 

ser subcontractats amb altres empreses. En cas que l'encarregat s'aculli a aquesta 
possibilitat de subcontractació, ho ha de comunicar per escrit al responsable amb una 
antelació de 20 dies naturals, indicant el nom i les dades de contacte de l’empresa 
subcontractista, el detall de les tasques subcontractes i el percentatge d'aquestes 
respecte de l’objecte principal del contracte, identitat del subencarregat i acreditació de la 
seva aptitud per a la seva execució. 

 
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat 
igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest document per a 
l’encarregat del tractament i a les instruccions que dicti el responsable. 

 
e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 

tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 
f. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 

d’aquest encàrrec. En tractar les dades a les seves instal·lacions haurà d’adaptar el seu 
document de seguretat a l’encàrrec rebut o elaborar-ne un d’específic havent de lliurar, 
en aquest cas, una còpia del document elaborat com a encarregat del tractament, a cada 
Responsable del contracte. 

 
g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen 

als seus treballadors afectats. 
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h. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell mig, de tractaments 

automatitzats i no automatitzats, segons el que estableix el Títol VIII del Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb 
les especificacions següents: 

 
1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: 
 

Els de l'encarregat del tractament  
 
2) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i 

el perfil professional al responsable del fitxer. 
 
3) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar en 

coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la 
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades. 

 
L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories que estableix la normativa de protecció 
de dades, així com a les revisions que verifiquin el compliment legal i de seguretat en 
aquesta matèria que decideixi efectuar el responsable del fitxer 

 
i. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 

aplicables. 
 
j.  Retornar al responsable del tractament els suports que aquest li hagi facilitat amb dades 

de caràcter personal, un cop complerta la prestació.  
 

El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat utilitzats, abstenint-se de sotmetre les dades personals a altres tractaments 
posteriors, esborrarà tota la informació relativa a dades personals i destruirà tots els 
suports o documents en les que consti alguna dada personal que hagi estat tractada.  

 
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 

 
k. Informar a les persones afectades, d’acord amb l’art. 5 de la LOPD, en les operacions de 

recollida de dades relatives a aquest contracte, per integrar-les en els fitxers del 
respectiu responsable. 

 
l. No es permet realitzar cap tractament de dades fora de la UE ni tan sols per a la 

realització de còpies de seguretat. 
  
4. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 
a) Lliurar a l’encarregat les dades a què es refereix el punt 2 d’aquesta clàusula. 
 
b) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles, 

d’acord amb el que estableixi el RLOPD i la resta d’obligacions i principis que estableix la 
normativa de protecció de dades. 
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c) Autoritzar a l’encarregat del tractament a: 
 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la 
prestació de serveis contractada. 

 
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 

pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
 
iii) dur a terme el tractament fora dels locals de l’encarregat del tractament únicament 

pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
 
iv) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 

personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals 
sota el control del responsable del tractament. 

 
v) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament 

es vegi en l’obligació d’executar. 
 
vi) tractar les dades dels fitxers en els seus locals, aliens als dels responsables del fitxer 

esmentats al punt 2 d’aquesta clàusula. 
 
5. Exercici de drets 
  
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant 
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça del 
responsable del contracte. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

 
6. Incompliments i responsabilitats 
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o 
empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el 
règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
2.20) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, 
basant-se en preus referits a unitats d’execució. 
 
2.21) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 
contracte 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte d’acord amb les previsions de la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques. 
 
Així mateix, els referents designats per l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre 
comunicaran mensualment al responsable del contracte totes les incidències que es 
produeixin en el contracte als efectes de poder controlar la qualitat del servei. 
 
2.22) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de 
qualitat en la prestació del servei 
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El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà el contractista, que 
haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
2.23) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
No és procedent. 
 
2.24) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
2.25) Propietat dels treballs 
 
No és procedent. 
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ANNEX 2.BIS al Plec de clàusules administratives particulars de la contractació 
conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 
2016/0006577) 
 
INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L’ANNEX 2 
 
El licitador ha d'indicar totes les oficines de les que disposa a la província de Barcelona on 
adreçar als ciutadans a recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar a domicili. 
 
L'estructura de l'annex és la següent: 
 

 MUN_DES: Municipi de destinació dels enviaments  

 INE_DES: Codi INE del municipi de destinació dels enviaments 

 NOMBRE_OFI: Quantitat d'oficines del licitador en el municipi MUN_DES 

 MUN_OFI: Municipi on el licitador disposa d'oficina per a la recollida dels enviaments 
del municipi de destinació MUN_DES 

 INE_OFI: Codi INE del municipi on el licitador disposa d'oficina (MUN_OFI) 

 DIST_OFI: Distancia en metres entre els municipis MUN_DES i MUN_OFI 
 

 
 
Cal emplenar l'annex de la següent manera: 
 
a) En aquells municipis on obligatòriament el licitador ha de disposar d’una o més d'una 

oficines, apareixen emplenades les columnes MUN_OFI, INE_OFI i DIST_OFI, i només 
haurà d’especificar-ne la quantitat a la columna NOMBRE_OFI. 
 

En cas d'indicar una quantitat nombre d'oficines inferior a les previstes la clàusula 6.1 del 
Plec de Prescripcions Tècniques, apareixerà el següent missatge: 
 

 
 
b) A la resta de municipis on el licitador no té obligació de disposar d'oficina, les columnes 

MUN_OFI, INE_OFI i DIST_OFI apareixen buides i s'han d'emplenar con s'indica tot seguit: 
 

b.1) En cas de disposar d'oficina al municipi de destinació indicat a les columnes 
MUN_DES i INE_DES, posar la quantitat d’oficines de què disposa aquell municipi a la 
columna NOMBRE_OFI, el nom del municipi i l'INE a les columnes MUN_OFI i INE_OFI, 
i un "0" a la columna DIST_OFI, ja que l'oficina/oficines estan ubicades al mateix 
municipi. 
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b.2) En cas de no disposar de cap oficina al municipi de destinació, s'ha d'emplenar la 
columna NOMBRE_OFI amb un "0" i indicar el municipi proposat de recollida 
d'enviaments a les columnes MUN_OFI i INE_OFI, consignant la distància en metres que 
existeix entre els dos municipis a la columna DIST_OFI. 
 

 
 
En cas d'indicar com a codi INE de l'oficina de lliurament un que suposi una distància de 
més de 20.000 metres (20 Km) del municipi de destinació, apareixerà el següent missatge: 
 

“distància superior a la permesa” 
 

ATENCIÓ: cal tenir en compte que, en cas de discrepància entre el Codi INE de lliurament i 
el nom del municipi de l'oficina de lliurament, prevaldrà el codi INE.  
 
Els licitadors podran comprovar el càlcul de les distàncies entre els municipis a la pàgina 
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/ de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació 
de Barcelona (Annex 4 al PPT). 

 
 

ANNEX 3 al Plec de clàusules administratives particulars de la contractació conjunta 
relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 2016/0006577) 
 

(Incloure al sobre 2) 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 
CONTRACTATS DE FORMA INDEFINIDA 
 
 
"El Sr./La Sra. ............. amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l'empresa 
........, CIF núm. ........, domiciliada a ........., CP ................., carrer ................, núm. .............., 
adreça electrònica .............., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .............., DECLARA 
RESPONSABLEMENT, en relació al criteri 3 de la clàusula 1.11 del PCAP, que el nombre 
total de treballadors que efectuen el repartiment postal en els municipis de la província, 
incloent els treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies és: <XX>. 
De tots aquests treballadors, <XX> estan contractats de forma indefinida. 
 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
 
Les dades consignades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la 
data de publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona, però com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data. 

 
 

ANNEX 4 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, SOCIAL I 
AMBIENTALMENT RESPONSABLE, DE NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENS ADHERITS 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/
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(INCLOURE EN EL SOBRE 2) 

MODEL D’OFERTA DE DISPONIBILITAT DE VEHICLES HÍBRIDS, ELÈCTRICS I/O 
BIFUELS QUE USIN GAS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 

"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........., en 
data .......... i amb número de protocol ........../ o document .........., CIF núm. .........., 
domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., en 
relació a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) .......... ofereix la següent 
disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas disponibles per al servei a 
la província de Barcelona regulat al criteri 4 de la clàusula 1.11 del PCAP: 
 

Marca Model  Matrícula Característica tècnica 
(híbrid/elèctric/bifuel) 

    

    

    

TOTAL VEHICLES xxx 

 

(Lloc, data, signatura i segell).” 
 

 
ANNEX 5 AL PCAP 
 
de la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment 
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits 
(exp. 2016/0006577) 
 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR AL 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 el perfil d’empresa és el següent: 
 

Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros. 

 

Petita 
empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 milions 
d’euros. 
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Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- 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 
sexuals. 

 
- 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   NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  
 

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

previstos al PCAP.  
 

 SÍ   NO 
 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 

 Està subjecte a l’IVA 
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la no-subjecció o l’exempció 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

 Està subjecte a l’IAE  
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la no-subjecció o l’exempció 

 
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la 

Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
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 SÍ   NO 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a : 
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris.  
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que la Diputació de Barcelona pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes.  
 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
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Exp. 2016/0006577 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA 
RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, SOCIAL I AMBIENTALMENT 
RESPONSABLE, DE NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ENS ADHERITS 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte és la distribució de notificacions administratives d'acord amb les 
especificacions que es detallen al present plec, que sol·licitin les següents entitats: 
 

- Diputació de Barcelona 
- Organisme de Gestió Tributària (d’ara endavant ORGT) 
- Institut del Teatre 

 
En tot el que no es reguli de forma específica a aquest plec o al de clàusules administratives 
particulars corresponent, la prestació dels serveis postals s’ajustarà al que disposi la Llei 
43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat 
postal, així com les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- SERVEIS POSTALS SUBJECTES AL CONTRACTE 
 
Els serveis postals subjectes a aquest contracte seran les notificacions administratives que 
es relacionen tot seguit: 
 

- Notificacions administratives  
- Notificacions administratives plus 

 
3.- CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS SERVEIS POSTALS 
 
3.1 Serveis: 
 
Els serveis i les seves característiques es detallen a continuació.  
 
3.1.1 - Notificacions administratives  
 
La notificació administrativa consisteix en l’enviament d’una carta per al seu lliurament 
domiciliari, afegint una garantia addicional contra els riscos de pèrdua, substracció o 
deteriorament de l'enviament amb justificant de recepció obligatori per al seu lliurament i un 
segon intent de lliurament en cas que el primer sigui infructuós. El justificat de recepció, en 
funció de la cobertura de l’operador, serà substituït per una prova de lliurament electrònic 
mitjançant signatura del destinatari en una PDA, als codis postals on la Diputació de 
Barcelona cregui convenient 
 
En tot cas, el lliurament de notificacions, pel que fa a horari, termini i forma, ha de complir 
els requisits que preveu la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre 
notificacions de resolucions i actes administratius. 
 
La distribució d'aquest tipus d'enviament s'ajustarà a allò descrit al punt 5.1 d'aquest plec pel 
que fa a la Fase 1 (Primer intent de lliurament) i Fase 2 (Segon intent de lliurament), registre 
del resultat final i la digitalització del justificant un cop finalitzada la distribució, en cas que 
hagi estat contractat aquest servei addicional. 
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La notificació administrativa no lliurada romandrà en dipòsit a l’oficina del contractista durant 
un termini de 7 dies naturals a comptar des del segon intent de lliurament, a l’espera que 
sigui recollida pel destinatari, passats els quals es retornaran al remitent en un termini 
màxim de 3 dies hàbils. 
 
El contractista emetrà certificacions substitutòries dels justificants extraviats o deteriorats a 
les que donarà el mateix tractament. 
 
El justificant de recepció, la prova de lliurament electrònic mitjançant signatura del 
destinatari en una PDA, o la certificació substitutòria quan els justificants s’hagin extraviat, 
es retornarà físicament o per mitjans electrònics al remitent en un termini màxim de 3 dies 
un cop finalitzada la distribució i el seu escaneig, si és el cas. 
 
3.1.2. Notificacions administratives plus de l’ORGT 
 
El servei postal notificació administrativa plus consisteix en la distribució de notificacions 
administratives de l'ORGT, amb justificant de recepció i seguiment informàtic de l’estat i 
resultat de les mateixes, retorn de la informació via telemàtica, digitalització dels justificants 
de recepció i de les certificacions substitutòries, en els casos de pèrdua o deteriorament, i la 
custòdia dels documents originals. Aquest servei afegeix a les característiques de les 
notificacions uns elements essencials de valor afegit que suposen un conjunt de processos 
informàtics de control per part de l'empresa contractista detallats més endavant així com uns 
indicadors de qualitat.  
 
El justificant de recepció, en funció de la cobertura de l’operador, serà substituït per una 
prova de lliurament electrònic mitjançant signatura del destinatari en una PDA, als codis 
postals on la Diputació de Barcelona cregui convenient 
 
La descripció de com s’ha de realitzar aquest servei està detallada a l’apartat 5 del present 
plec. 
 
4.- ABAST I DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR EN TOTS ELS SERVEIS 
 
4.1 – Abast dels serveis 
 
Les tasques a realitzar en tots els serveis postals objecte d’aquest contracte són: 
 

- la recollida 
- l’admissió 
- la classificació  
- el tractament 
- el curs 
- el transport  
- la distribució i 
- el lliurament 

 
de totes les trameses postals generades per les unitats administratives de la Diputació de 
Barcelona i per les entitats incloses en el contracte, així com les activitats complementàries, 
addicionals o específiques que requereixin els diferents serveis, inclosa la devolució de les 
trameses quan no pugui efectuar-se el lliurament al destinatari.  
 
El nombre estimat de serveis a realitzar durant la vigència inicial del contracte figura a la 
clàusula 1.3 del Plec de Clàusules Administratives. 
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La tipologia de destinacions dels serveis postals esmentats seran en funció de la destinació 
de l’enviament postal: 
 

 Local: quan les destinacions coincideixin amb els centres d’admissió o recollida dels 
enviaments de l’apartat 4.2 d’aquest plec  

 D1: destinacions que corresponguin a algun dels codis postals relacionats a l’Annex 2 
del plec de prescripcions tècniques – Codis postals de la tipologia D1  

 D2: destinacions no incloses a les tipologies anteriors però que estiguin dintre de 
l’Estat Espanyol 

 
4.2- Llocs de recollida dels enviaments 
 
L’empresa contractista realitzarà les recollides dels enviaments als següents centres 
emissors de correspondència : 
 
- En el cas de la Diputació de Barcelona : 
 

o Can Serra (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) 
o Recinte Escola Industrial (C/Urgell, 187, Barcelona)  
o Recinte Maternitat (Trav. de Les Corts, 131-159, Barcelona) 
o Recinte Mundet (Passeig de la Vall d’Hebron, 171, Barcelona) 

 
- En el cas de l’ORGT: 
 

o La recollida dels enviaments de l'ORGT l’efectuarà l’empresa contractista a les 
dependències d’aquest organisme a la província de Barcelona existents durant la 
vigència del contracte. S’adjunta com a annex 1 a aquest plec les dependències 
actualment existents. Si s’incorpora alguna nova dependència, s’actualitzarà l’annex 1 
i es comunicarà al contractista. 

 
- En el cas de l’Institut del Teatre:  
 

o Seu central: plaça Margarida Xirgu s/n, 08004 Barcelona 
o Centre de Terrassa: plaça Didó,1, 08221 Terrassa 
o Centre de Vic: C/Sant Miquel dels Sants, 20, 08500 Vic 

 
4.3 – Horaris de recollida dels enviaments: 
 
L'empresa contractista haurà d'efectuar la recollida de les trameses postals en els centres 
de la Diputació de Barcelona i en els ens adherits esmentats anteriorment diàriament (tret 
que algun dels centres indiqui una freqüència menor), i sempre en la mateixa franja horària 
que s'acordi dins de l'horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres no festius.  
 
Respecte a les dependències territorials de l’ORGT l'empresa contractista recollirà les 
trameses postals quan aquestes ho sol·licitin, sense perjudici que aquestes dependències 
puguin lliurar la correspondència en alguna oficina postal de l’empresa contractista.  
 
En els municipis en que el contractista no disposi de centre d’admissió s’obliga a recollir les 
trameses urgents del centre que les sol·liciti en el termini de tres hores, des de la recepció 
de l’avís, sempre que la petició s’hagi fet dins de l'horari de 9 a 13 hores de dilluns a 
divendres no festius.  
 
4.4 – Terminis de lliurament 
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El contractista prestarà el servei en el termini fixat per l’operador postal universal. 
 
5.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS DE 
L’ORGT 
 
El servei postal notificació administrativa Plus consisteix en la distribució de notificacions 
administratives de l'ORGT, i per tant, en el seu lliurament que, pel que fa a horari, termini i 
forma, ha de complir els requisits que preveu la normativa que estigui vigent en aquell 
moment sobre notificacions de resolucions i actes administratius. 
 
La constància de la recepció d’aquest tipus de notificació es podrà efectuar per dos 
sistemes:  
 

1. El tradicional amb un justificant en paper: El justificant de recepció en paper s'ajustarà 
al model de l'Annex 3 d'aquest plec.  

2. El sistema de recollida de la signatura en dispositiu electrònic: Els codis identificatius 
de la notificació figuraran a l’enviament. 

 
5.1 - Procediment de distribució 
 
L'empresa contractista durà a terme el procés de distribució de les notificacions en 5 fases 
tal com s’exposa a continuació: 
 

Fase 1: Primer intent de lliurament. 
 
El lliurament de la notificació s’efectuarà al domicili del destinatari, i en el cas que aquest no 
hi sigui present, podrà ser lliurada a qualsevol persona més gran de 14 anys que es trobi en 
el mateix i faci constar la seva identitat mitjançant el corresponent document oficial 
d’identitat o document que el substitueixi .  
 
Un cop que la notificació ha estat lliurada, es procedeix a la gravació del resultat en el 
dispositiu electrònic o a la devolució del justificant de recepció degudament emplenat. En tot 
cas es farà constar la data, la identitat de la persona que es fa càrrec de la notificació, el seu 
número de DNI o document que el substitueixi i la signatura, així com la signatura i número 
de identificació de l’empleat que fa el lliurament. 
 
Si no fos possible el lliurament de la notificació, es farà constar en el justificant de recepció o 
dispositiu electrònic la data i l'hora de l’intent de lliurament i el motiu de la impossibilitat, i 
s'actuarà en funció d'aquests supòsits: 
 

a) Si l’adreça no és correcta perquè és incompleta o inexistent, no es durà a terme el 
segon intent de lliurament i es retornarà immediatament degudament complimentat 
per a la gravació de la resposta i procediments posteriors. 

b) Quan el destinatari no viu o no ha viscut mai al domicili indicat no es durà a terme el 
segon intent de lliurament i es retornarà immediatament com en el cas anterior. 

c) En el cas que el destinatari sigui difunt no es durà a terme el segon intent de 
lliurament i es retornarà immediatament com en els supòsits a) i b). 

d) Si no hi ha ningú al domicili del destinatari es repetirà l'intent per una sola vegada tal 
com s’exposa a la fase 2.  

e) Si el destinatari o el seu representant refusen la notificació fent constar la seva 
identitat, es recolliran les dades indicades anteriorment (dia, hora i resultat), i també 
s’anotarà el nom, cognoms i número de document oficial d’identitat o document que el 
substitueixi de la persona que refusa el lliurament. Si es refusa en el primer intent de 
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lliurament no es durà a terme un segon i es retornarà immediatament com en els 
supòsits a), b) i c). 

f) Si la notificació fos refusada però no es donessin totes i cadascuna de les 
circumstàncies del paràgraf anterior, es repetirà l’intent per una sola vegada tal com 
s’exposa a la fase 2. 

 
Fase 2: Segon intent de lliurament 

 
En els supòsits de les lletres d) i f) de l’apartat anterior, s’efectuarà un segon intent, d’acord 
amb la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre notificacions de resolucions i 
actes administratius, i seguirà les formalitats previstes pel primer intent de lliurament 
referents a la identificació de la persona que signa el justificant i anotacions de servei. Si no 
s’ha pogut fer efectiu el lliurament en el segon intent, es deixarà un avís indicant la 
possibilitat de recollir-lo durant set dies naturals a l’oficina postal. En cas de no ser recollit, 
en el justificant de recepció o en dispositiu electrònic es consignarà el resultat corresponent . 
 
       Fase 3: Gravació del resultat de la notificació 
 
L'empresa contractista comunicarà a l’ORGT el resultat final del procés de distribució de 
cada notificació en un termini màxim de 5 dies hàbils un cop sigui practicada efectivament la 
notificació o retornada a l’administració per impossibilitat del seu lliurament. Aquesta tasca 
s’ha de dur a terme mitjançant la lectura del codi de barres (codificació EAN 128) o del codi 
Datamatrix (DM) que incorporen els sobres/justificants de totes les notificacions 
administratives Plus de l'ORGT. Els dos codis contenen com a informació el mateix 
identificador de l’enviament. Únicament s’admetran reclamacions sobre la qualitat 
d’impressió d’aquests codis si al contractista li ha estat impossible la lectura d’ambdós amb 
dispositius capaços de llegir les dues codificacions esmentades. Diàriament l'empresa 
contractista enviarà a l’ORGT un fitxer amb aquesta informació. Les aplicacions han 
d’operar amb un format d’intercanvi d’informació equivalent al SICER i l’enviament de dades 
s’ha de realitzar per mitjà d’un canal de transmissió equivalent a l’EDITRAN. 
Els possibles resultats seran: 
 

• Lliurada: Si la notificació s'ha lliurat correctament al destinatari, ja sigui en el primer o 
en el segon intent de lliurament o recollida a l'oficina. 

• Adreça incorrecta: Si l'adreça és incompleta o inexistent. 
• Desconegut: Quan el destinatari no viu o no ha viscut mai al domicili indicat. 
• Defunció. 
• Refusada: Quan l'interessat o el seu representant han rebutjat la notificació fent 

constar la seva identitat. 
• Extraviada 
• Absent (no recollida a l'oficina) 

 
Fase 4: Retorn dels justificants de recepció 

 
Per a les notificacions que incorporin justificant de recepció en paper, l'empresa contractista 
procedirà a la digitalització dels justificants de recepció dels enviaments lliurats i no lliurats 
que trametrà informàticament a l'ORGT amb una freqüència mínima setmanal. En aquest 
moment l'empresa contractista comprovarà que ha tramés resposta per a totes les imatges i, 
en el seu cas, procedirà a la gravació corresponent. 
 
També emetrà certificacions substitutòries dels justificants extraviats o deteriorats que 
escanejarà igualment per a la seva tramesa a l'ORGT i que contindrà les dades següents: 
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 Resultat obtingut per l’intent de lliurament de l’enviament (lliurat, adreça incorrecta, 
desconegut, defunció, refusat, recollit a l'oficina) 

 Dades de la persona a la qui fou lliurat l’enviament, data i hora de l’intent o intents de 
lliurament, identitat i signatura del treballador o del responsable de l’empresa 
contractista  
 

No s’admetran certificacions que no continguin totes aquestes dades, ni amb les indicacions 
d’extraviat o de que no ha tingut entrada en el moment de l’admissió. En cas que el 
contractista detecti la manca de Notificacions Administratives Plus podrà demanar a l’ORGT 
l’emissió d’un duplicat si ho fa en el termini màxim de 7 dies naturals des del moment de 
l’admissió de la remesa. 
 
En el moment de la digitalització s'associarà a cada document el número de la caixa i un 
número seqüencial per a la seva localització posterior. Aquesta tasca vindrà facilitada pel 
codi de barres que incorporen els justificants de recepció de totes les notificacions de 
l'ORGT.   
 
El centre de digitalització separarà els justificants dels enviaments no lliurats de manera que 
digitalitzarà el justificant i procedirà periòdicament a la destrucció dels enviaments. 
L’empresa contractista remetrà a l’ORGT el certificat de destrucció segura corresponent 
amb indicació de la quantitat i dels intervals de dates de digitalització d’aquests enviaments. 
 
Les imatges escanejades estaran signades electrònicament. Per a les notificacions amb 
constància de recepció mitjançant signatura en dispositiu electrònic, el contractista emetrà 
evidències electròniques en format XML signades electrònicament que trametrà a l’ORGT 
amb la mateixa freqüència que les imatges escanejades esmentades en aquest apartat. Les 
evidències electròniques esmentades hauran d’incloure la imatge gràfica de la signatura del 
receptor de l’enviament. 
 

Fase 5: Custòdia dels enviaments 
 
L'empresa contractista farà la custòdia dels justificants, evidències electròniques, i 
certificacions substitutòries escanejades.  
 
El contractista haurà de conservar les evidències electròniques en els seus sistemes 
informàtics i donarà compliment als requeriments sobre LOPD continguts al plec de 
clàusules administratives d’aquest plec. Pel que fa als justificants i a les certificacions 
substitutòries escanejades les caixes s'arxivaran de manera ordenada per a la localització 
dels documents en cas que fos necessari. 
 
La custòdia s'ha de fer en espais habilitats a l'efecte, a la temperatura i humitat adequades, 
les proteccions suficients contra desastres industrials i agents biològics i amb sistema 
d'alarma per intrusions i incendis. 
 
Aquesta custòdia es mantindrà durant tota la vigència del contracte i es perllongarà fins als 
6 mesos següents a la data de la recollida de l’última tramesa postal per l’empresa 
contractista. L’ORGT podrà ordenar la seva destrucció abans que acabi aquest termini 
 
Un cop transcorregut aquest període es retornarà la documentació a l’ORGT. 
 
5.2 – Recerca i tramesa d’originals custodiats. 
 
Excepcionalment per a la tramitació d'un procediment judicial o per qualsevol altra causa, 
l'ORGT podrà sol·licitar la tramesa del document original que l'empresa contractista lliurarà 
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a l'ORGT en un termini màxim de 48 hores i un màxim de 50 a l’any. En aquest cas 
l'empresa contractista substituirà el document original per una certificació substitutòria.  
 
5.3 - Controls de l'empresa contractista 
 
Necessàriament el servei notificació administrativa Plus inclourà els següents controls: 
 

a) Un cop transcorreguts 21 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa 
d'enviaments, l'empresa contractista farà un procés informàtic per detectar tots els 
enviaments que no tinguin informat el resultat i sol·licitarà a les seves oficines de 
distribució la informació necessària per procedir a la gravació de la resposta 
corresponent. 

 
b) Un cop transcorreguts 60 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa 

d'enviaments, l'empresa contractista farà un procés informàtic per detectar tots els 
enviaments pels quals no hi ha imatge escanejada. Per a tots ells caldrà emetre una 
certificació substitutòria que contindrà les dades especificades a la Fase 4 de l’apartat 
5.1 d’aquest plec 

 
5.4 - Tancament de les remeses i indicadors mensuals de qualitat 
 
Al 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'empresa contractista: 
 

1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.  
 
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (21 dies naturals 

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

 
3. Percentatge de les imatges escanejades i evidències electròniques que l'ORGT ha 

rebut en el termini establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments) 
 

4. 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)  

 
6. MITJANS QUE HAURÀ DE DESTINAR EL CONTRACTISTA A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI 
 
6.1.- Xarxa d’oficines postals  
 
Atès que les característiques de la prestació del servei postal li venen determinades per llei 
a l’operador designat com a operador postal universal, la configuració de la xarxa d’oficines 
detallada a continuació no li són aplicables, així com tampoc ho són als enviaments que els 
altres operadors dipositin a la Xarxa Postal Pública. 
 
El contractista haurà de disposar d’una xarxa d’oficines d’atenció al públic, per tal que la 
Diputació, l’ORGT i l’Institut del Teatre puguin dipositar les seves trameses i els destinataris 
puguin recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà en una oficina propera 
al seu domicili. El contractista podrà subcontractar la realització del lliurament d’enviaments 
a oficines postals del contracte d'acord amb la clàusula 2.11 del PCAP, o dipositar-los a la 
xarxa postal publica.  
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L’empresa haurà de disposar, com a mínim de 123 oficines a la província de Barcelona, que 
hi hauran de complir els següents requisits: 
 

- Disposar del següent nombre mínim d’oficines en els següents municipis de la 
província de Barcelona: 

 
Municipi Núm. mínim d’ oficines 

Barcelona 15 

Hospitalet de Llobregat 4 

Badalona 3 

Terrassa 3 

Sabadell 2 

 
En els municipis d’aquesta llista on es requereix més d’una oficina (Annex 6 PCAP) 
caldrà que el licitador indiqui en la relació de municipis amb més d’una oficina les 
dades demanades a la clàusula 1.10 del PCAP i, a més, complir els següents 
requisits: 

 
o No pot haver-hi més d’una oficina en un mateix codi postal 
o Els enviaments adreçats al mateix codi postal que el de l’adreça de l’oficina 

s’hauran de recollir a la mateixa oficina 
o Els enviaments adreçats als codis postals limítrofes amb el codi postal d’una 

oficina s’hauran de recollir en aquella mateixa oficina. En cas que hi hagi més 
d’una oficina que compleixi aquesta condició, el licitador haurà d’indicar, a la 
relació esmentada anteriorment, quina oficina escull a aquest efecte. 

 

- Aquests requisits s’aplicaran tant a les oficines pròpies com a les subcontractades. En 
el cas que les oficines (pròpies o alienes) no constin en el web de l’empresa s’haurà 
de presentar la documentació acreditativa de la seva disponibilitat. En cas que 
l’oficina formi part de la Xarxa Postal Pública, el licitador haurà d’aportar la relació 
signada de totes les oficines o bé incloure un compromís de dipositar a la Xarxa 
Postal Pública per a la seva distribució tots els enviaments del codi postal 
corresponent a l’oficina, d’acord amb el que estableix la clàusula 1.10 del PCAP. 

 
- Disposar d’una oficina, com a mínim, als municipis on l’ORGT hi tingui dependències, 

d’acord amb la relació que consta en l’Annex 1 del present plec. Pel que fa a les 
noves oficines que s’obrin un cop iniciada la vigència del contracte i que no constin 
relacionades en l’Annex 1, el contractista disposarà d’un termini de 3 mesos per fer 
l’obertura de les seves oficines postals a partir de la notificació d’aquest fet per part de 
la Diputació. En el cas que algun municipi consti en l’Annex 1 del present plec i a la 
taula del paràgraf anterior, es requerirà el nombre que consta a la taula. 

 
- Cadascun dels municipis de la província de Barcelona hauran de disposar d’una 

oficina de recollida d’enviaments, com a màxim, a 20 Km de distància en línia recta. 
D’aquesta manera, quan una notificació no s’hagi pogut lliurar a domicili amb motiu de 
resultar absent en els dos intents reglamentaris, sempre s’indicarà al destinatari una 
oficina de recollida en un municipi que estigui, com a màxim, a 20 Km. del seu 
municipi de notificació. 

 
Les distàncies seran calculades en base a la capa de cartografia “Caps de municipi” 
de la Base municipal 50.000, versió 3.3, format shp (fitxer 
"bm50mv33sh1fc1_20150501_0.zip"), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC). En qualsevol cas, la cartografia utilitzada és pública i es pot descarregar del 
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web de l’ICGC a l’adreça: http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-
digital/Sobre-la-geoinformacio-ICGC/Capes-de-geoinformacio. 

 
Als efectes de comprovació de les distàncies entre dos caps de municipi, la Diputació 
de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, utilitzarà una 
eina que permet el càlcul de distàncies entre municipis a partir de la plataforma 
SITMUN a http://sitmun.diba.cat. Les instruccions perquè els licitadors hi accedeixin 
estan descrites a l’Annex 4 del present plec i l'accés a totes les funcionalitats és 
públic a Internet. 

 
- El temps màxim d’espera per part del destinatari en les recollides d’enviaments no 

podrà ser superior als 30 minuts. 
 
6.2.- Mitjans informàtics 
 
El contractista disposarà d’una pàgina web o aplicació informàtica accessible mitjançant 
Internet, que permeti fer un seguiment de l’execució del contracte i en especial de les 
notificacions administratives. Concretament haurà de: 
 

- disposar de la funcionalitat d'elaboració d'albarans que permeti que cada centre emissor 
de correspondència pugui tenir accés a la generació i consulta dels albarans 
corresponents a les seves trameses que quedaran identificades per un número de 
recollida, data i lloc de recollida. També haurà de permetre que es pugui especificar la 
quantitat d’enviaments per a cada tipologia (tipus de servei, tipus de destinació, interval de 
pes, serveis addicionals). 

 
- disposar de la funcionalitat d'emissió d'etiquetes i justificants de recepció pels productes al 

que es desitgi afegir justificant de recepció.  

 
- permetre el seguiment de les trameses, amb les següents especificitats: 

 
o visualitzar l'estat de la distribució en el cas de les cartes certificades i paquets 

certificats, (com a mínim: data i resultat final de la distribució).  
 
o visualitzar l'estat de la distribució (com a mínim: data i resultat del primer intent, 

del segon intent, del lliurat en oficina o de la finalització de l'estada en oficina).  
 
L’actualització de les dades a l’aplicació no podrà fer-se més tard de 48 hores respecte al 
moment en que s’ha produït el fet que calgui reflectir. 
 
6.3.- Instal·lacions, mitjans materials i personal que presta els serveis  
 
El contractista haurà de disposar: 
 

- d’un centre d’admissió a la província de Barcelona amb capacitat per gestionar les 
trameses de gran volum objecte d’aquest contracte.  

- d’un espai d’emmagatzematge, amb totes les garanties d’higiene i qualitat, per 
guardar qualsevol dels enviaments descrits abans, així com la custòdia dels 
enviaments que es preveu en el punt 5.1 (fase 5). 

 
El contractista haurà de destinar a l’execució del contracte els vehicles de transport que 
consideri necessari per prestar el servei objecte del contracte, entre els quals un mínim de 
10 han de ser híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de Barcelona. Aquests 
vehicles hauran d’anar degudament retolats amb el nom de l’empresa. 
 

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICGC/Capes-de-geoinformacio
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICGC/Capes-de-geoinformacio
http://sitmun.diba.cat/
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Així mateix, el personal haurà d’anar uniformat segons la seva imatge corporativa.  
 
Aquestes obligacions seran d’aplicació a les possibles empreses subcontractades. 
 
La Diputació de Barcelona i la resta d’entitats incloses en aquest contracte, podran exigir als 
empleats del contractista una credencial que faci possible demostrar que forma part de la 
plantilla de l’empresa i que hauran de portar obligatòriament i mostrar quan així ho exigeixi 
el destinatari de la prestació. Aquestes obligacions seran d’aplicació a les possibles 
empreses subcontractades. 
 
Pel que fa als deures del personal de l’empresa contractista, aquest haurà de tenir cura del 
bon estat de tota la mercaderia que se li encomani, haurà de mantenir un tracte correcte 
envers les persones treballadores i usuàries dels edificis i instal·lacions. Així mateix, hauran 
d’utilitzar l’uniforme que els faci identificables com a personal de l’empresa, mantenint el 
vestuari en un estat adequat , així com el seu aspecte personal. 
 
L’empresa haurà de disposar de la plantilla necessària per a l’execució del contracte. No 
afectarà a les entitats destinatàries la relació laboral entre el contractista i els seus 
treballadors, que en cap cas tindran la consideració de personal al servei de la Diputació o 
de les entitats participants en el contracte.  
 
7.- SUPERVISIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI 
 
Per fer un seguiment respecte a la qualitat del servei prestat es duran a terme reunions amb 
una periodicitat semestral com a mínim entre l’empresa contractista i la Subdirecció de 
Logística. I pel que fa a les notificacions plus, també amb l’ORGT. En aquestes reunions es 
farà una anàlisi detallada dels municipis on caldria millorar la gestió. 
 
ANNEX 1 Plec de prescripcions tècniques de la contractació conjunta relativa a la 
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa 
a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 2016/0006577) 
 
Dependències de l’ORGT a la província de Barcelona 
 

Municipi Adreça Telèfon 

ABRERA Cr. Rosers, 1 (local 2) 937 701 578 

ALELLA Pl. de l'Ajuntament, 1 935 405 778 

ARENYS DE MAR Riera Pare Fita, 90 L2 934 729 105 

ARENYS DE MUNT Rb. Francesc Macià, 63 937 938 830 

ARGENTONA Passatge General Moragues, 2 934 729 162 

BADALONA Carrer del Mar, 2-4 934 729 225 

BADIA DEL VALLÈS Av. Burgos, s/n 934 729 177 

BARBERÀ DEL VALLÈS Pg. Doctor Moragas, 224 934 729 172 

BARCELONA Trv. Les Corts, 131-159 Edif. 10 934 049 124 

BEGUES Pg. de l'Església, 1 934 729 246 

BERGA Gran Via, 42 934 729 120 

BIGUES I RIELLS Carrer Anna Mogas, 130 938 658 709 

CABRERA DE MAR Plaça Ajuntament, 5 937 502 945 

CALDES DE MONTBUI Pl. Font de Lleó, 11 934 729 108 

CALELLA c/ Barcelona, 20 934 729 193 

CANET DE MAR c/ de la Font, 16 bx 934 729 163 

CANOVELLES c/ Diagonal, 48 934 729 131 

CARDEDEU c/ Josep Vilaseca, 18-20 934 729 132 

CASTELLAR DEL VALLÈS Pl. El Mirador, s/n 934 729 199 

CASTELLBISBAL Av. Pau Casals, 9 (Ajuntament) 934 729 101 
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CASTELLDEFELS Pl.de l'Església, 1 934 729 244 

CERDANYOLA DEL VALLÈS c/ Altimira, 48, 1r C 934 729 170 

CERVELLÓ Cr Resclosa, 27 i 29 936 603 412 

CORBERA DE LLOBREGAT Av Catalunya, 4 934 729 185 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT c/ Ametller, 12 934 729 240 

CUBELLES Plaça de la Font, 5-6 934 729 248 

EL MASNOU c/ Roger de Flor, 23 935 407 113 

EL PRAT DE LLOBREGAT c/ Mn. Cinto Verdaguer, 3 934 729 243 

ESPARREGUERA Carrer Barcelona, 19 934 729 251 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT Pça. Santa Magdalena, 11 934 729 181 

GAVÀ c/ del Centre, 27 934 729 241 

GELIDA Pg. Bastoners, 6-8 934 729 255 

GRANOLLERS c/ Isabel de Villena, 66 int. 934 729 130 

IGUALADA c/ Sant Carles, 43-45 934 729 140 

LA GARRIGA Carretera Nova, 17 934 729 104 

LA LLAGOSTA Avinguda del Turó, 20 baixos 935 601 510 

LA ROCA DEL VALLÈS Cr Pompeu Fabra, 5 i 7 934 729 134 

L'AMETLLA DEL VALLÈS Pl. de l'Ajuntament, 1 938 432 394 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS Ct. de Ribes, 14 (Pl. Can Font) 934 729 194 

LLIÇÀ D'AMUNT c/ Rafael de Casanova, 8 934 729 138 

LLINARS DEL VALLÈS Baixada de l'Estació, 7 934 729 139 

MALGRAT DE MAR c/ Mar, 61 934 729 164 

MANLLEU c/ Enric Delaris, 34 934 729 201 

MANRESA c/ Major, 36 934 729 150 

MARTORELL Carrer Mur, 61 934 729 250 

MATADEPERA Cr Sant Quirze 2 baixos 937 301 656 

MATARÓ Rda. Mossèn Jacint Verdaguer,77 934 729 160 

MOLINS DE REI Pg. del Terraplè, 38 bx 934 729 184 

MOLLET DEL VALLÈS Plaça Major 1 934 920 574 

MONTCADA I REIXAC Carrer de les Aigües, 3 934 729 171 

MONTGAT c/ Pau Alsina, 3 934 691 004 

MONTMELÓ c/ de Vic, 30 934 729 133 

MONTORNÈS DEL VALLÈS carrer de la Pau n. 10, local 934 729 102 

OLESA DE MONTSERRAT Cr Obliqua, 6 934 729 174 

PALAFOLLS c/ Major, 2 bx 937 652 307 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS c/ Josep Brunes, 5 local 2 934 729 179 

PALLEJÀ Av. Generalitat, 75-77 934 729 254 

PARETS DEL VALLÈS Av. Lluís Companys, 9 934 729 136 

PIERA Cr St. Bonifaci 16 934 729 223 

PINEDA DE MAR c/ Moragas i Barret, 66 loc.2 934 729 165 

POLINYÀ Cr. Pirineu, 6-8 937 135 363 

PREMIÀ DE DALT Carrer Teixidores, 3 (local 3) 937 511 666 

PREMIÀ DE MAR c/ Torras i Bages, 27- 29 934 729 103 

RIPOLLET Rambla Sant Jordi, 75 934 729 173 

RUBÍ Pg. Pau Claris, 38-40 local 1 934 729 116 

SANT ADRIÀ DE BESÒS c/ Miquel Servet, 8 934 729 186 

SANT ANDREU DE LA BARCA Pl. Ajuntament, 1 934 729 189 

SANT ANDREU DE LLAVANERES Pl. de la Vila,1 937 929 410 

SANT BOI DE LLOBREGAT Pl. Ajuntament 20-21 "EL NÚRIA" 934 729 245 

SANT CELONI Ct. Vella, 5 934 729 169 

SANT CUGAT DEL VALLÈS Cr Sant Ramon, 5 934 729 192 

SANT FELIU DE LLOBREGAT c/ Laureà Miró, 193-195 934 729 180 

SANT FOST CAMPSENTELLES Pl. de la Vila,1 935 793 672 

SANT JOAN DESPÍ Camí del mig, 7 bx 934 729 182 

SANT JUST DESVERN Passatge Sant Lluís, 6 934 729 188 

SANT PERE DE RIBES Cr. Comas i Solà, 27 934 729 212 

SANT PERE DE RIBES Pl. de la vinya d'en petaca s/n 938 109 298 
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SANT QUIRZE DEL VALLÈS Cr Pintor Vila Puig, 49 937 212 622 

SANT SADURNÍ D'ANOIA c/ Sant Antoni, 59 934 729 211 

SANT VICENÇ DE MONTALT Sant Antoni, 13 937 910 153 

SANT VICENÇ DELS HORTS c/ de la Pobla, 9 934 729 183 

SANTA COLOMA DE GRAMENET Cr Vistalegre, 17 934 729 190 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA Plaça de L'Ajuntament s/n 938 448 934 

SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA Plaça de la Vila, 1 938 483 529 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA Pl. de la Vila, 7 934 729 135 

SENTMENAT Cr Coromines, 18 937 153 036 

SITGES c/ Rafael Llopart,  58-60 934 729 221 

TORDERA Pl. Concòrdia s/n 934 729 166 

TORELLÓ Pl. Vella, 7 (Can Parrella) 934 729 202 

VACARISSES Cr Major, 35 938 281 967 

VALLIRANA Carrer Major, 329 934 729 233 

VIC c/ H. R. Abadal, 5 (El Sucre) 934 729 200 

VILADECANS c/ Major, 27-29 934 729 242 

VILADECAVALLS c/ Font del Capellà, 19 937 340 104 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS c/ Lluna, 4-6 934 729 210 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Cr. Cort, 14 934 729 215 

VILANOVA I LA GELTRÚ Carrer Jardí, 3-5 934 729 249 

VILASSAR DE MAR Pl. Vicenç Casanovas,11-15 L 1. 934 729 106 

 
ANNEX 2 al Plec de prescripcions tècniques de la contractació conjunta relativa a la 
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa 
a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 2016/0006577) 
 

Codis postals de la tipologia D1 
 

Província POBLACIÓ CODIS POSTALS 

01 Vitoria-Gasteiz 
01001 01002 01003 01004 01005 01006 01007 01008 01009 01010 

01012 01013 01015 01070 01071 01080         

02 Albacete 
02001 02002 02003 02004 02005 02006 02007 02049 02070 02071 

02080                   

03 
Alacant 

03001 03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010 

03011 03012 03013 03014 03015 03016 03070 03071 03080   

Elx 03200 03201 03202 03203 03204 03205 03206 03207 03208   

04 Almería 
04001 04002 04003 04004 04005 04006 04007 04008 04009 04070 

04071 04080                 

05 Àvila 05001 05002 05003 05004 05005 05070 05071 05080     

06 
Badajoz 

06001 06002 06003 06004 06005 06006 06007 06008 06009 06010 

06011 06012 06070 06071 06080           

Mérida 06800                   

07 

Palma 
07001 07002 07003 07004 07005 07006 07007 07008 07009 07010 

07011 07012 07013 07014 07015 07070 07071 07080     

Mao 07700 07701 07702 07703 07714           

Eivissa 07800 07819                 

08 

Barcelona 

08001 08002 08003 08004 08005 08006 08007 08008 08009 08010 

08011 08012 08013 08014 08015 08016 08017 08018 08019 08020 

08021 08022 08023 08024 08025 08026 08027 08028 08029 08030 

08031 08032 08033 08034 08035 08036 08037 08038 08039 08040 

08041 08042 08070 08071 08080           

Mollet del Vallès 08100 08104                 

Rubí 08161 08191                 

Cerdanyola del Vallès 08193 08290                 

Sabadell 
08200 08201 08202 08203 08204 08205 08206 08207 08208 08802 

08805                   

Terrassa 08220 08221 08222 08223 08224 08225 08226 08227 08228   

Manresa 08240 08241 08242 08243 08248           

Mataró 08300 08301 08302 08303 08304           
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Granollers 08401 08402 08403 08404             

Prat de Llobregat (El) 08820                   

Sant Boi de Llobregat 08830                   

Viladecans 08840                   

Hospitalet de Llobregat 
(L') 

08900 08901 08902 08903 08904 08905 08906 08907 08908   

Badalona 08910 08911 08912 08913 08914 08915 08916 08917 08918   

Santa Coloma de 
Gramenet 

08920 08921 08922 08923 08924           

Cornellà de Llobregat 08940                   

09 Burgos 09001 09002 09003 09004 09005 09006 09007 09070 09071 09080 

10 Cáceres 10001 10002 10003 10004 10005 10070 10071 10080     

11 

Cádiz 
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 

11011 11012 11070 11071 11080           

San Fernando 11100 11110 11120               

Chiclana de la Frontera 11130 11138 11139               

Algeciras 
11200 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11270 11271 

11280                   

Línea de la Concepción 
(La) 

11300                   

Jerez de la Frontera 11401 11402 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11471 11480 

Puerto de Santa María 
(El) 

11500                   

12 Castelló de la Plana 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12070 12071 12080   

13 Ciudad Real 13001 13002 13003 13004 13005 13070 13071 13080     

14 

Puertollano 13500                   

Córdoba 
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 

14011 14012 14013 14014 14070 14071 14080       

15 

Coruña (A) 
15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 

15011 15070 15071 15080             

Ferrol 
15401 15402 15403 15404 15405 15406 15470 15471 15480 15482 

15490                   

Santiago de Compostela 
15701 15702 15703 15704 15705 15706 15707 15770 15771 15780 

15781 15782                 

16 Cuenca 16001 16002 16003 16004 16070 16071 16080       

17 Girona 17001 17002 17003 17004 17005 17006 17007 17070 17071 17080 

18 Granada 
18001 18002 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 18010 

18011 18012 18013 18014 18015 18070 18071 18080     

19 Guadalajara 19001 19002 19003 19004 19005 19070 19071 19080     

20 
Donostia-San Sebastián 

20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20009 20010 

20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20070 20071 

20080                   

Irún 20300 20301 20302 20303 20304 20305         

21 Huelva 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21070 21071 21080 

22 Huesca 22001 22002 22003 22004 22005 22006 22070 22071 22080   

23 
Jaén 

23001 23002 23003 23004 23005 23006 23007 23008 23009 23070 

23071 23080                 

Linares 23700                   

24 León 
24001 24002 24003 24004 24005 24006 24007 24008 24009 24010 

24070 24071 24080               

25 Lleida 
25001 25002 25003 25004 25005 25006 25007 25008 25070 25071 

25080                   

26 Logroño 
26001 26002 26003 26004 26005 26006 26007 26008 26009 26070 

26071 26080                 

27 Lugo 27001 27002 27003 27004 27070 27071 27080       

28 

Madrid 

28001 28002 28003 28004 28005 28006 28007 28008 28009 28010 

28011 28012 28013 28014 28015 28016 28017 28018 28019 28020 

28021 28022 28023 28024 28025 28026 28027 28028 28029 28030 

28031 28032 28033 28034 28035 28036 28037 28038 28039 28040 

28041 28042 28043 28044 28045 28046 28047 28048 28049 28050 

28051 28052 28053 28054 28070 28071 28080 28082 28083 28085 

28086 28087                 

Alcobendas 28100 28108 28109               

Collado Villalba 28400                   
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Rivas-Vaciamadrid 28520 28521 28522 28523 28524           

Alcalá de Henares 28800 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 28870   

Coslada 28820 28821 28822 28823             

Torrejón de Ardoz 28850                   

Getafe 28900 28901 28902 28903 28904 28905 28906 28907 28909   

Leganés 28910 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28917 28918 28919 

Alcorcón 28920 28921 28922 28923 28924 28925         

Móstoles 28930 28931 28932 28933 28934 28935 28936 28937 28938   

Fuenlabrada 28940 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947     

Parla 28980 28981 28982 28983 28984           

29 

Málaga 

29001 29002 29003 29004 29005 29006 29007 29008 29009 29010 

29011 29012 29013 29014 29015 29016 29017 29018 29070 29071 

29080                   

Fuengirola 29640                   

Torremolinos 29620                   

30 
Murcia 

30001 30002 30003 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010 

30011 30012 30070 30071 30080           

Cartagena 30200 30201 30202 30203 30204 30205         

31 Pamplona/Iruña 
31001 31002 31003 31004 31005 31006 31007 31008 31009 31010 

31011 31012 31013 31014 31015 31016 31070 31071 31080   

32 Ourense 32001 32002 32003 32004 32005 32070 32071 32080     

33 

Oviedo 
33001 33002 33003 33004 33005 33006 33007 33008 33009 33010 

33011 33012 33013 33070 33071 33080         

Gijón 
33200 33201 33202 33203 33204 33205 33206 33207 33208 33209 

33210 33211 33212 33213 33290 33299         

34 Palencia 34001 34002 34003 34004 34005 34006 34070 34071 34080   

35 
Palmas de Gran 

Canaria (Las) 

35001 35002 35003 35004 35005 35006 35007 35008 35009 35010 

35011 35012 35013 35014 35015 35016 35017 35018 35019 35070 

35071 35080                 

36 

Pontevedra 36001 36002 36003 36004 36005 36070 36071 36080     

Vigo 
36200 36201 36202 36203 36204 36205 36206 36207 36208 36209 

36210 36211 36212 36213 36214 36215 36216       

37 Salamanca 
37001 37002 37003 37004 37005 37006 37007 37008 37070 37071 

37080                   

38 

Santa Cruz de Tenerife 
38001 38002 38003 38004 38005 38006 38007 38008 38009 38010 

38070 38071 38080               

San Cristóbal de La 
Laguna 

38200 38201 38202 38203 38204 38205 38206 38207 38208 38291 

38293 38295 38296 38297             

39 
Santander 

39001 39002 39003 39004 39005 39006 39007 39008 39009 39010 

39011 39012 39070 39071 39080           

Torrelavega 39300 39315                 

40 Segovia 40001 40002 40003 40004 40005 40006 40070 40071 40080   

41 

Sevilla 

41001 41002 41003 41004 41005 41006 41007 41008 41009 41010 

41011 41012 41013 41014 41015 41016 41017 41018 41019 41020 

41070 41071 41080 41092             

Dos Hermanas 41089 41700 41701 41702 41703 41704         

Alcalá de Guadaíra 41500                   

42 Soria 42001 42002 42003 42004 42005 42070 42071 42080     

43 
Tarragona 

43001 43002 43003 43004 43005 43006 43007 43008 43070 43071 

43080                   

Reus 43200 43201 43202 43203 43204 43205 43206       

44 Teruel 44001 44002 44003 44070 44071 44080         

45 
Toledo 

45001 45002 45003 45004 45005 45006 45007 45008 45009 45070 

45071 45080                 

Talavera de la Reina 45600 45613 45614 45694             

46 València 

46001 46002 46003 46004 46005 46006 46007 46008 46009 46010 

46011 46012 46013 46014 46015 46016 46017 46018 46019 46020 

46021 46022 46023 46024 46025 46026 46035 46070 46071 46080 

47 Valladolid 
47001 47002 47003 47004 47005 47006 47007 47008 47009 47010 

47011 47012 47013 47014 47015 47016 47070 47071 47080   

48 

Bilbao 
48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009 48010 

48011 48012 48013 48014 48015 48070 48071 48080     

San Vicente de 
Barakaldo 

48900 48901 48902 48903             
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Getxo 48930 48990 48991 48992 48993           

49 Zamora 

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 

49011 49012 49013 49014 49015 49016 49017 49018 49019 49020 

49021 49022 49023 49024 49025 49026 49027 49028 49029 49030 

49031 49032 49070 49071 49080           

50 Zaragoza 

50001 50002 50003 50004 50005 50006 50007 50008 50009 50010 

50011 50012 50013 50014 50015 50016 50017 50018 50059 50070 

50071 50080 50090               

51 Ceuta 51001 51002 51003 51004 51005 51070 51071 51080     

52 Melilla 52000 52001 52002 52003 52004 52005 52006 52070 52071 52080 

 
ANNEX 3 al Plec de prescripcions tècniques de la contractació conjunta relativa a la 
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa 
a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 2016/0006577) 
 
Justificant de recepció notificació administrativa Plus 
 
Els justificants de recepció de l’Organisme de Gestió Tributària estan impresos en paper 
offset de 100 g i integrats al sobre amb finestra, amb un sistema per ser separats fàcilment 
en el moment del lliurament, de manera que en retirar-se no deixin visibles les dades 
confidencials de l'enviament. El codi de barres i el codi Datamatrix inclosos al justificant de 
recepció contenen tots dos la mateixa identificació de l'enviament.  

 

 
 

 
ANNEX 4 al Plec de prescripcions tècniques de la contractació conjunta relativa a la 
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa 
a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 2016/0006577) 
  
 
Instruccions d’ús de la plataforma SITMUN per al càlcul de distàncies entre municipis 
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D’acord amb la clàusula 6.1 del Plec de Prescripcions Tècniques cadascun dels municipis 
de la província de Barcelona hauran de disposar d’una oficina de recollida d’enviaments, 
com a màxim, a 20 Km de distància en línia recta.  
 
Als efectes de comprovar les distàncies entre dos caps de municipi, la Diputació de 
Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, utilitzarà una eina que 
permet el càlcul de distàncies entre municipis a partir de la plataforma SITMUN a 
http://sitmun.diba.cat. Per accedir-hi es pot utilitzar qualsevol dels següents navegadors: 
Google Chrome i Mozilla Firefox. 
 
La cartografia utilitzada és pública i es pot descarregar del web de l’ICGC a l’adreça: 
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-
ICGC/Capes-de-geoinformacio.  
 
El càlcul d’aquestes distàncies es realitzarà en base a la capa de cartografia “Caps de 
municipi” de la Base municipal 50.000, versió 3.3, format shp (fitxer 
"bm50mv33sh1fc1_20150501_0.zip"), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC).  
 
Als efectes del càlcul de distàncies es considera cap de municipi un punt ubicat en una 
coordenada significativa - usualment la seu de l'Ajuntament - dins l'àmbit de l'entitat de 
població corresponent i la distància entre caps es calcularà de forma lineal. 
 
Els licitadors podran accedir a aquesta eina per fer les comprovacions que considerin 
oportunes.  
 
Aquesta eina permet dos tipus de càlculs: 
 

a) Càlcul de distàncies a partir d’un fitxer d’entrada 
 

Aquest fitxer és un Excel que consta com Annex 2 al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i que està disponible en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Aquesta consulta permetrà al licitador comprovar si compleix el requeriment dels 
20Km (20.000 metres) de distància màxima entre els municipis de la província de 
Barcelona i les oficines proposades. 

 
b) Càlcul puntual de distàncies. 
 

Consulta específica de càlcul de distàncies entre dos caps de municipi concrets o bé 
d’un municipi a tots els altres. La utilitat està disponible a l'apartat “Consultes” 

 
Anem a descriure els passos necessaris per aconseguir els resultats: 
 
a) Càlcul de distàncies a partir d’un fitxer d’entrada  
 
1. Entrar al SITMUN introduint l’adreça web http://sitmun.diba.cat/ en un navegador. Un cop 

es mostri la pàgina d’accés al SITMUN, cal prémer el botó ‘Accés públic’. 
 

http://sitmun.diba.cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICGC/Capes-de-geoinformacio
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICGC/Capes-de-geoinformacio
http://sitmun.diba.cat/
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2. A l’apartat “Seleccioneu una aplicació”, cal seleccionar “EINA - Càlcul de distàncies entre 
municipis”. 

 
 

 
 
 

3. Per realitzar el càlcul cal prémer el botó “Navega...” o el botó “Tria un fitxer”, depenent si 
s’utilitza el Firefox o el Chrome, seleccionar un arxiu Excel i prémer el botó “Iniciar 
càlcul”. 

 
L’arxiu Excel ha de tenir obligatòriament les columnes: INE_OFI (codi INE del municipi 
on hi ha l’oficina d’origen) i INE_DES (codi INE del municipi destí).  

. 
Introducció de dades en Firefox / Chrome respectivament: 
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4. El procés retorna un arxiu Excel on s’han afegit les columnes DISTANCIA, NOM_MUN1 
(nom del municipi de destí) i NOM_MUN2 (nom del municipi de l’oficina). La distància es 
calcula en metres. 

 

 
 

b) Càlcul puntual de distàncies 
 

Si el que es vol és saber la distància entre dos municipis o entre un i la resta, es pot fer la 
consulta puntualment al sistema mitjançant el que anomenem “Consultes” 
 
1. Entrar al SITMUN introduint l’adreça web http://sitmun.diba.cat/ en un navegador. Un cop 

es mostri la pàgina d’accés al SITMUN, cal prémer el botó ‘Accés públic’. 
 

 
 
 

2. A l’apartat “Seleccioneu una aplicació”, cal seleccionar “SITMUN - Consulta provincial”. 
 

 
 
 

3. A la pestanya “Consultes” de la finestra de continguts hi ha dues consultes “DT - 
Distància donat un municipi” i “DT- distància entre dos municipis”. 

 

http://sitmun.diba.cat/
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4. La consulta ‘DT - Distància donat un municipi’ permet seleccionar un municipi, i al prémer 
sobre el botó ‘Cerca’ obté un llistat amb les distàncies a la resta de municipis.  

 
Per exemple, per calcular la distància d’Alella a la resta de municipis se selecciona Alella 
del desplegable ‘Municipi origen’ i es prem el botó ‘Cerca’. Es mostrarà una nova finestra 
amb el resultat. Aquest resultat es pot exportar a Excel prement el botó que es troba a la 
cantonada superior dreta de la finestra de resultats 

 

 
 

 
5. La consulta ‘DT- distància entre dos municipis’ permet seleccionar dos municipis (origen i 

destinació) i al prémer sobre el botó ‘Cerca’ obté la distància entre els dos municipis.  
 

Per exemple, per calcular la distància d’Alella a Bagà se selecciona Alella del 
desplegable ‘Municipi origen’, se selecciona Bagà del desplegable ‘Municipi destí’ i es 
prem el botó ‘Cerca’. Es mostrarà una nova finestra amb el resultat. Aquest resultat es 
pot exportar a Excel prement el botó que es troba a la cantonada superior dreta de la 
finestra de resultats. 
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Visualització dels caps de municipi al mapa 

 
Si es vol visualitzar els punts des dels quals es calculen les distàncies, cal anar a la 
pestanya “Cartografia” de la finestra de continguts, desplegar el grup de capes 
‘Delimitacions territorials’ i marcar la capa “DTE50 – Caps de municipi (ICGC)”. Es mostrarà 
una nova capa al mapa amb els caps de municipi, simbolitzats amb un punt. 

 

 
 
 
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: Sí, només per explicar, com vaig tenir ocasió de fer-ho amb 
tots i cada un dels representants dels Grups polítics, aquests dos punts. Són una 
conseqüència de la retirada en la Junta de Govern anterior d’una adjudicació directa a 
Correus per un import important, al voltant de dotze milions d’euros, i és la 
conseqüència d’intentar garantir la màxima concurrència pública en aquesta 
contractació. Ho hem parlat abastament, en principi sembla que només hi ha dues 
empreses que puguin prestar aquest servei de forma satisfactòria. Habitualment es 
presenten als concursos, de vegades es presenta una, a vegades no es presenta 
l’altra, a vegades una es presenta i no compleix i, per tant, partim d’una situació 
complexa. I, per la quantia, la concurrència pública ha de tenir un seguit de tràmits i 
entre els que més ho pot dilatar en el temps és la seva publicació en el DOCE de la 
Unió Europea i, per tant, hem de garantir que, a partir de l’1 de gener el servei de 
notificacions dels ajuntaments, de l’Organisme de Gestió Tributària, etc., continuï, per 
tant, d’aquí ja el primer punt, que és una pròrroga fins al 30 d’abril que ens ha de 
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permetre acabar el concurs que es proposa en el segon Dictamen, que és precisament 
la concurrència pública per a aquest servei de notificacions.  

Tot seguit intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Gràcies 
senyora presidenta, gràcies senyor Ciurana. Bé, ja que parlem de notificacions, agrair 
la notificació del Govern als diferents Grups polítics, perquè quan tenim una situació 
que és complexa, que és complicada, si això s’explica s’eviten aquests mals entesos 
que, de vegades, amb un volum de feina determinat i amb un gruix de les qüestions a 
tractar, generen algunea resistència en els Grups que estem a l’altra banda de la taula. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


