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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 DE GENER DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 26 de gener de 2017, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), 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), Valentí Junyent i Torras (CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), 
Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), 
senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), 
senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-
Alonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
tresorer, senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM) i la 
diputada senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, completar la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Mobilitat de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en 
l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; i donar-se per 
assabentat del nomenament del representant de la Corporació en el Consell de 
la Formació Professional de Mataró. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar un representant 

de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món 
i, acceptar la renovació del càrrec de patró en la Fundació per un període de 5 
anys més, des de la fi de la data última de renovació, és a dir, fins el 15 de juny 
de 2021. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm.13297/2016, de data 22 de 

desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució de data 6 d’octubre de 2016 (reclamació núm. 1414/2016), de la Junta 
de Finances de la Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació 
CON 2016010552, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic 
hidràulic per a l’autorització d’obres per a construir un itinerari de vianants a la 
carretera BV-5034, T.M. Sant Vicenç de Montalt. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13294/2016, de data 22 de 

desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució de 14 de novembre de 2016, dictada per la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, en el procediment sancionador núm. 35/2016, 
la qual declara que aquesta Diputació ha comès una infracció administrativa. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12471/2016, de data 12 de 

desembre, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu 
núm. 129-2016-a2, procediment abreujat, que se segueix davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, interposat per la senyora XXX 
contra el Decret de 15 de febrer de 2016, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 d’octubre de 2014, a la carretera BV-
5101, al terme municipal de Dosrius, a causa de la col·lisió del seu cotxe amb un 
porc senglar que va creuar sobtadament la calçada. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11690/2016, de data 24 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu 
núm. 392/2016-B, procediment abreujat, que se segueix  davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, interposat per la senyora XXX 
en reclamació de reconeixement de dret i compensació de danys i perjudicis, ja 
que la corporació, segons l’actora, ha preterit l’ordre i prelació en la contractació 
del personal concursant en la convocatòria S-09/15. 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar, amb un total de 

cinc-cents deu euros, per determinats incompliments detectats en el contracte 
relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, 
a l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, adjudicatària del lot 2 
(Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison). 
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9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar, amb un total de 
mil vint euros, per determinats incompliments detectats en el contracte relatiu al 
Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, a 
l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, adjudicatària del lot 4 (Vigilància, protecció i 
control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències). 

 
Servei de Programació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de Seguiment del 

Pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2016. 
 
FEDER 
 
11. CARME.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la part no disposada per import de 23.849,57 € (vint-i-
tres mil vuit-cents quaranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims), per 
l’Ajuntament de Carme, del conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris 
de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al Poble 
Més”. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
12. 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 als Ajuntaments de 
Figaró-Montmany i Fogars de la Selva. 

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

l’addenda número II al conveni formalitzat en data 25 de setembre de 2013, 
entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relativa a la 
cessió d’ús de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa Caritat, amb la finalitat d’impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 

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

conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-
CERCA) per a la promoció del coneixement en espais del Recinte Escola 
Industrial. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 

protocol general a formalitzar entre Erfgoed Leiden on Omstreken, Tresoar, 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona amb la finalitat d’establir les 
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relacions jurídiques de col·laboració en matèria de gestió d’informació digital 
referida al patrimoni cultural. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres i 

moviments de terres a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2016/9105. 

 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de parada 

de bus, a la carretera BV-3008 a favor de l’Ajuntament de Fonollosa, en resolució 
de l’expedient 2016/9848. 

 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de gual a 

la carretera BV-4608 a favor de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/10517. 

 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de màstil per 

a senyera, a la carretera BV-5224, a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2016/11988. 

 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga d’una autorització d’obres 

d’urbanització, a la carretera B-510 del PK 2,020 al 2,360, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Dosrius, a favor de la empresa Promoció 
Immobiliària Roselló 24, SL, en resolució de l’expedient 2013/5480.  

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

conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge. 

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

contractació, mitjançant concessió administrativa, per a gestionar dues escoles 
de natura situades al parc natural del Montseny, propietat de la Diputació de 
Barcelona, dividit en dos lots: Escola de Natura de la Traüna (lot1) i Escola de 
Natura de Vallcàrquera (lot2), per procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, així com aprovar el Plec d’explotació i 
de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars que ha de 
regir aquesta contractació. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2016, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
La presidenta senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Passaríem a donar el posicionament del Grup 
Socialista, que serà abstenció en tots els punts a excepció del 13, que el votarem a 
favor, i els de donar compte.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, completar la designació 
de representants de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Mobilitat de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en 
l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; i donar-se per 
assabentat del nomenament del representant de la Corporació en el Consell de 
la Formació Professional de Mataró.- 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 
 
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. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat son 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
En la sessió de la Junta de Govern de data 17/12/2015 (AJG 653/15), es va designar 
la persona que ha de representar a la Corporació en el Consell de la Mobilitat de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, considerant-se 
ara oportú completar aquesta representació designant a les persones que poden 
actuar com a suplents del titular designat. 
 
Igualment, la Junta de Govern, en la sessió de data 12.11.2015 (ref. AJG 577/15), va 
designar les persones que han de representar la Corporació en l’Associació Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, considerant-se ara oportú completar la 
representació designant un nou suplent. 
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Efectuats els nomenaments inicials, es considera oportú d’una banda, doncs, 
completar els ja efectuats i, de l’altra, donat que des de l’Ajuntament de Mataró s’ha 
comunicat la nova composició del Consell de la Formació Professional de Mataró, en 
el qual, d’acord amb el Reglament del Consell, la Diputació de Barcelona té un 
representant, que ha estat nomenat per Decret de l’Alcaldia de data 23.11.2016, es 
proposa donar-se per assabentats d’aquest nomenament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
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.- COMPLETAR la designació de representants i designar les persones que 
poden substituir el titular designat, en els següents organismes: 
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1.- Consell de la Mobilitat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Havent-se designat per la Junta de Govern de data 17/12/2015 (AJG 653/15) com a 
representant titular el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer, Diputat Delegat 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, es designen suplents les persones que 
s’indiquen, per substituir el Sr. Fàbrega de forma indistinta, en els supòsits 
d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa. 
 
Així, conforme l’acord adoptat i la modificació que es proposa, la representació 
quedarà de la següent manera: 
 
Primer.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en 
el Consell de la Mobilitat com a vocal en el Ple del Consell, d’acord amb l’article 
8 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de 
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, el qual pot tenir o no la 
condició de Diputat/da. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer 
 
Segon.- Designar el Sr. Vicenç Izquierdo Camon, Gerent dels Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el Tècnic de l’àmbit Sr. Jordi Casals Prat, per 
a substituir el Sr. Fàbrega, de forma indistinta, en els supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa, i en la 
representació que el titular ostenta en els òrgans de Govern del Consell. 
 
2.- Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
Havent-se designat per la Junta de Govern de data 12/11/2015 (AJG 577/15) com a 
representant titular el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, Diputat Delegat de 
Presidència, i el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions 
Internacionals, com el seu substitut, es designa com a suplent la Sra. Guadalupe 
Moreno Iturriaga, Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, per poder 
substituir ambdós el Sr. Ciurana de forma indistinta, en els supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa. 
 
Així, conforme l’acord adoptat i la modificació que es proposa, la representació 
quedarà de la següent manera: 
 
Primer.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona a 
l’Assemblea General de Socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 6 dels estatuts 
de l’Associació.   
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
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Segon.- Proposar a l’Assemblea General que el representant designat s’integri 
també com a vocal en la Junta Executiva, d’acord amb l’article 18 dels estatuts. 
 

Tercer.- Designar el Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez i la Sra. Guadalupe Moreno 
Iturriaga per substituir el Sr. Ciurana, de forma indistinta, en els supòsits 
d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa, 
i en la representació que el titular ostenti en els òrgans de Govern de l’Associació. 

 
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del nomenament efectuat per Decret de 
l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mataró, de data 23.11.2016, en relació a la composició 
del Consell de la Formació Professional de Mataró, en el qual, d’acord amb l’art. 
8.1 del Reglament de funcionament del Consell, la Diputació de Barcelona ha d’estar 
representada per una persona adscrita a l’àrea que tingui atribuïda la competència en 
matèria d’educació, i que ha estat nomenada en la dita resolució. 
 
El nomenament, a proposta del Diputat Delegat d’Educació, ha recaigut en el Sr. Jordi 
Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació, adscrit a l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, per integrar-se en el Consell de la Formació Professional de Mataró en 
representació de la Diputació de Barcelona. 
  
TERCER.- 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. 
 

QUART.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades pels 
nomenaments 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: La meva intervenció anirà en referència al punt número dos i 
també al tres. No qüestionem, en cap moment, els representants de la Diputació als 
diferents ens, creiem que són persones idònies. Vostès saben que nosaltres 
demanem, repetidament, la redefinició de la presència de la Diputació als diferents 
organismes; però, a banda d’això, que crec que la Diputació, que creiem que la 
Diputació ho ha de fer, el que demanem, també, és el retorn de la presència de la 
Diputació en tots i en cadascun d’aquests organismes. No únicament el retorn a la 
Diputació, sinó també el retorn dels diners públics que s’utilitzen; el retorn a la 
ciutadania. Creiem, de tota manera, que els grups polítics que són presents aquí a la 
Diputació, i la Diputació mateixa, ha de fer una redefinició de les aportacions 
econòmiques que fan a aquests diferents organismes, per reduir la seva presència en 
alguns casos i incrementar-la en d’altres, com és el cas, al nostre entendre, de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques IVALUA; especialment, després de les 
obligacions que es deriven de la Llei 19/2015, de Transparència i Bon Govern.  
 

3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar un 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Ulls del Món i, acceptar la renovació del càrrec de patró en la Fundació per un 
període de 5 anys més, des de la fi de la data última de renovació, és a dir, fins el 
15 de juny de 2021.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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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  
 

La Diputació de Barcelona per acord del Ple de data 28.6.2001 va aprovar la integració 
de la Corporació com a Patró Fundacional en la Fundació Privada Ulls del Món, 
l’objecte de la qual és atendre les necessitats sanitàries i, molt especialment, aquelles 
relacionades amb l’oftalmologia dels països de l’anomenat tercer món. 
 
Els estatuts de la Fundació preveuen al seu art. 13 el següent: 
 

“(...) 
 
El patronat fundacional tindrà una durada de permanència inicial en el càrrec de 5 anys, i 
serà reelegible per períodes d’igual durada. 
 
Els patrons fundacionals designaran el patrons subsegüents per majoria simple de vots. 
Aquests gaudiran del mateix dret de designació. 
 
Al final de cadascun dels mandats els patrons, si volen continuar en el càrrec, se sotmetran 
a ratificació. Així mateix es proveirà en cas de renúncia i dimissió d’algun membre del 
patronat, si es considera oportuna la seva substitució.” 
 

En aquest sentit, el 15.6.2006 la llavors Comissió de Govern va acordar renovar 
aquesta permanència per cinc anys més, termini que va finalitzar el 2011 i la Junta de 
Govern en data 24.5.2011 la va renovar fins el 15.6.2016. 
 
Considerant-se ara oportú procedir de nou a la renovació del càrrec de Patró 
sol·licitada per la pròpia Fundació, per cinc anys més, es proposa acceptar-la i 
designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en el Patronat de 
la Fundació. 
 
En aquest sentit es considera oportú designar el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, 
Comissionat de Relacions Internacionals adscrit a l’Àrea de Presidència, per 
representar a la Corporació en el Patronat de la Fundació. 
 
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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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.  
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El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per a 
efectuar la designació de representants 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.- DESIGNAR el Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions 
Internacionals, com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Ulls del Món i, en conseqüència, acceptar la renovació del càrrec de 
Patró en la Fundació per un període de 5 anys més, des de la fi de la data última de 
renovació, és a dir, fins el 15.6.2021, a qui es faculta per atorgar els documents públics 
i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 
formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. Així, doncs, en l’inici del nou mandat corporatiu, 
caldrà confirmar o efectuar una nova designació fins a la fi de la renovació del càrrec 
acordada. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Privada Ulls del Món, i 
sol·licitar la inscripció de la renovació del càrrec de Patró en el Registre de 
Fundacions, i comunicar-ho a la persona designada, per al seu coneixement i efectes.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm.13297/2016, de data 22 de 
desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució de data 6 d’octubre de 2016 (reclamació núm. 1414/2016), de la Junta 
de Finances de la Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 
2016010552, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic 
hidràulic per a l’autorització d’obres per a construir un itinerari de vianants a la 
carretera BV-5034, T.M. Sant Vicenç de Montalt.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El 23 de desembre de 2013, la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a 
construir un ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5034, T.M. SANT 
VICENÇ DE MONTALT (exped. Núm. UDPH 2014000013) que es va atorgar el 25 de 
febrer de 2014, per resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la 
qual s’establia el cànon a pagar, sense IVA, per la Diputació de Barcelona. 
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L’ACA el 27 de gener de 2016, va notificar la Diputació de Barcelona la liquidació 
CON2016010552, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic 
hidràulic, corresponent al període de facturació de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2015, i que suposava una quota a ingressar de 27,95 euros, IVA inclòs. 
 
El 26 de febrer de 2016, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, 
recurs de reposició contra dita liquidació en el què se sol·licitava l’anul·lació d’aquesta 
ja que s’entén que els pilars d’un pont d’una carretera formen part d’aquesta i, per tant, 
són un bé de domini públic viari, que no poden estar gravats per cap tribut i, 
subsidiàriament, que el cànon/taxa per a l’ocupació del domini públic no està subjecte 
a l’IVA. 
 
Aquest recurs es va desestimar i es va formular la reclamació oportuna 
economicoadministrativa davant de la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El 21 d’octubre de 2016, la Junta de Finances va notificar la Diputació de Barcelona la 
resolució de 6 d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016) que desestimava la 
reclamació economicoadministrativa que es va interposar en el seu dia i confirmava la 
liquidació CON2016010552 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de 
Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que aquest està 
subjecte a IVA.  
 
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret 
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de 
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que el pilar de subjecció del pont forma 
part de la carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres, i tots els seus 
elements, com a béns de domini públic no poden estar gravats per cap tribut.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) la Diputació 
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 6 
d’octubre de 2016 (Reclamació núm. 1414/2016), per la Junta de Finances de la 
Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2016010552, en base 
a les consideracions contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació, de la corporació en aquest recurs.” 

 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13294/2016, de data 22 de 
desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució de 14 de novembre de 2016, dictada per la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, en el procediment sancionador núm. 35/2016, la 
qual declara que aquesta Diputació ha comès una infracció administrativa.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El 14 de novembre de 2016 s’ha notificat a aquesta Diputació, mitjançant la 
plataforma EACAT, la Resolució dictada per la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades en el procediment sancionador núm. 35/2016, la qual declara que 
la corporació ha comès una infracció molt greu prevista en l’article 44.4.b) en relació 
amb l’article 7, ambdós de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
La resolució deriva del procediment incoat amb motiu de la denúncia formulada per 
dues empleades corporatives que, en el si d’un expedient disciplinari al què estaven 
sotmeses, denuncien la tramesa a les bústies electròniques de determinats 
departaments de la Diputació de dos missatges de correu electrònic que adjuntaven 
còpia de l’acord d’inici de l’esmentat expedient disciplinari, el qual conté dades 
personals especialment protegides (les relatives a la comissió d’infraccions 
administratives). 
 
L’APDCAT entén que l’accés de determinades persones a les esmentades bústies 
departamentals no resta justificat ateses les funcions que hi tenen encomanades i que, 
en conseqüència, s’han tractat dades personals sense el consentiment del titular ni 
habilitació legal. 
 
La corporació ha tingut ocasió de formular plec de descàrrecs i escrit d’al·legacions a 
la proposta de resolució, en el sentit de defensar que la tramesa a les referides bústies 
ha estat justificat, necessari i proporcional d’acord amb les funcions dels llocs de 
treball pertanyents als àmbits de gestió propis de cada unitat que ha intervingut en el 
procés de formació de l’acte administratiu, havent acreditat documentalment quines 
eren les esmentades funcions. 
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Ara, d’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix l’oportunitat d’interposar-hi recurs 
contenciós administratiu, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la defensa i representació de la corporació en el procediment judicial que 
s’iniciï. 
 
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.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la Resolució de 14 de 
novembre de 2016 dictada per la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades en el procediment sancionador núm. 35/2016, la qual declara que aquesta 
Diputació ha comès una infracció administrativa. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè, mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, es faci càrrec de la defensa i representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12471/2016, de data 12 de 
desembre, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu 
núm. 129-2016-a2, procediment abreujat, que se segueix davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, interposat per la senyora XXX 
contra el Decret de 15 de febrer de 2016, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 d’octubre de 2014, a la carretera BV-5101, 
al terme municipal de Dosrius, a causa de la col·lisió del seu cotxe amb un porc 
senglar que va creuar sobtadament la calçada.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm.16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 129/2016-2a, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el 
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Decret de 15 de febrer de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 16 d’octubre de 2014, a la carretera BV-5101, al terme municipal de 
Dosrius, a causa de la col·lisió del seu cotxe amb un porc senglar que va creuar 
sobtadament 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 
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). 
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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. 129-2016-a2, procediment abreujat, que se segueix davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 
15 de febrer de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 16 d’octubre de 2014 a la carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a 
causa de la col·lisió del seu cotxe amb un porc senglar que va creuar sobtadament la 
calçada. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
16 de Barcelona. 
 
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. 11690/2016, de data 24 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu 
núm. 392/2016-B, procediment abreujat, que se segueix davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, interposat per la senyora XXX 
en reclamació de reconeixement de dret i compensació de danys i perjudicis, ja 
que la corporació, segons l’actora, ha preterit l’ordre i prelació en la contractació 
del personal concursant en la convocatòria S-09/15.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2016-B, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX en reclamació de reconeixement 
de dret i compensació de danys i perjudicis, ja que la corporació, segon l’actora, ha 
preterit l’ordre i prelació en la contractació del personal concursant en la convocatòria 
S-09/15. 
 
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 
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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. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2016-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX en reclamació de reconeixement de dret i 
compensació de danys i perjudicis, ja que la corporació, segon l’actora, ha preterit 
l’ordre i prelació en la contractació del personal concursant en la convocatòria S-09/15. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 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.” 
 
Servei de Contractació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar, amb un total 
de cinc-cents deu euros, per determinats incompliments detectats en el 
contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, a l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, 
adjudicatària del lot 2 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai 
Francesca Bonnemaison).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de 

setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
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d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del 
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés 
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT 
IBERCOM 2, SL (NIF B-17631698) pel que fa al lot 2:  

 

• Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison, 
per l’import següent:  

 

- Vigilàncies periòdiques: 109.917,50 €, IVA exclòs, més 23.082,67 € en 
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 133.000,17 €, IVA inclòs.  

- Vigilància puntual: 13,00 €, IVA exclòs, més 2,73 € en concepte de 21% 
d’IVA, que fa un total de 15,73 €, IVA inclòs.  

 
2. El contracte es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2015, amb efectes d’1 de 

novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.  
 
3. Durant l’execució del contracte es van detectar determinats incompliments de 

l’empresa en la prestació del servei, relacionats amb l’obligació de realitzar 
inspeccions, que van ser objecte d’un informe emès pel cap del Gabinet de 
Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte, en data 7 de novembre de 
2016, que en la part que interessa es reprodueix a continuació, en el qual 
sol·licitava la incoació d’un expedient de penalització pels incompliments esmentats, 
proposant una penalitat per import de 510,00 €. 

 
“INFORME 
 
Relatiu a la incoació de l’expedient de penalització per l’incompliment produït durant 
l’execució del contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 
lots (Lot 2) 
 
Expdt: 2015/1599 
 
I. ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, es va adjudicar, a favor 
de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF número B-17631698, el lot 
2 de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 
lots. En data 28 d’octubre de 2015 es va formalitzar el corresponent contracte, amb efectes 
de l’1 de novembre de 2015 fins el 31 d’octubre de 2017, pels següents imports:  
 

• Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison, per 
l’import següent:  

 
- Vigilàncies periòdiques: 109.917,50 €, IVA exclòs, més 23.082,67 € en concepte 

de 21% d’IVA, que fa un total de 133.000,17 €, IVA inclòs.  
 
- Vigilància puntual: 13,00 €, IVA exclòs, més 2,73 € en concepte de 21% d’IVA, que 

fa un total de 15,73 €, IVA inclòs.  
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En data 28 d’octubre de 2015, es va realitzar una reunió de coordinació prèvia a l’inici del 
contracte, on el Gabinet de Prevenció i Seguretat (en endavant, GPS) va explicar 
detalladament, entre d’altres qüestions, el sistema de seguiment del contracte i els 
compliments contractuals obligatoris a tots els representants de les empreses contractistes 
de l’expedient 2015/1599. L’acta d’aquesta reunió consta en l’expedient citat.  
 
El GPS, a efectes de coordinació d’activitats empresarials, serveis, administració i 
facturació, va demanar a tots els assistents que confirmessin les dades de contacte del 
personal de l’empresa que havien fet constar en el sobre núm. 1 de la documentació 
presentada en la licitació. Totes les empreses van facilitar les dades de contacte dels 
representants dels diferents àmbits a efectes de comunicació entre aquestes i el GPS, en 
concret els telèfons i les adreces de correu electrònic.  
 
Tal i com s’estableix en les clàusules 4.d) i 5.h) del Plec de prescripcions tècniques 
particulars, en data 18 de març de 2016 es va celebrar la reunió trimestral entre el cap de la 
Unitat d’Operatives de Seguretat del GPS i el representant designat per l’empresa 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL. El GPS va informar de nou a l’empresa de les 
obligacions contractuals que ha de complir i va posar de manifest determinats 
incompliments que ha anat realitzant al llarg dels primers 3 mesos des de l’inici del 
contracte. 
 
II. INCOMPLIMENTS: 
 
- No portar a terme el mínim d’inspeccions. 
 
D’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11 del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) que regeix la contractació, l’oferta tècnica presentada per 
l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL respecte el criteri “Sistema de 
verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de qualitat del Gabinet 
de Seguretat”, i la puntuació obtinguda per l’empresa van ser les següents:  
 
“ 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés a l’Espai Francesca Bonnemaison: 
 

• Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 8 punts: 

 
o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i 

aptitud psicològica i es proposen com accions i seguiment uns cursos de  
manteniment. 

o Proposa un sistema de verificació i avaluació del compliment del sistema de 
qualitat sense desenvolupar-lo en detall. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector i un cap de seguretat per a realitzar un bon nombre d’inspeccions i de 
control de la qualitat del servei (2 inspeccions del servei i del control de qualitat 
setmanals i 1 auditoria anual respectivament). 

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

 Inspeccions servei Inspeccions de qualitat Auditoria 
LOT 2. Bonnemaison 2 setmanals 2 setmanals 1 anual 
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És a dir que han de fer un total de 7-8 inspeccions de servei i de qualitat mensuals.  
 
Es fa constar que des de l’1 de novembre de 2015 fins el 31 de gener de 2016 no han 
realitzat cap tipus d’inspecció: 
 

 Nov 15 Des 15 Gen 16 

LOT 2 Bonnemaison 0 0 0 

 
III. PENALITAT: 
 
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les penalitats i 
estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de fins al 
10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment. Així mateix, gradua els incompliments  en tres nivells: lleus, greus i 
molt greus.  
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
L’incompliment  greu ha estat el següent:  
 
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte, un mínim de cinc 

inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta en 
la clàusula 1.24.2 del Plec de prescripcions administratives particulars. Aquest 
incompliment és correspon en el detallat en el punt anterior d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat de l’incompliment i que 
aquest s’han produït a l’inici de la prestació, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat 
proposa penalitzar amb un import baix de 510,00 €. 
 
La penalitat imposada es descomptarà de la darrera factura pendent de pagament 
presentada per l’empresa.  
 
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat i responsable del contracte 
informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent expedient de 
penalitat i, a la vista de tot l’exposat, proposa la imposició d’una penalitat a l’empresa 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL per un import de 510,00 €.” 

 
4. En l’expedient de penalització consten acreditats els incompliments descrits en 

l’informe esmentat.  
 
5. Mitjançant escrit de data 16 de novembre de 2016, rebut per l’empresa 

INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL en data 22 de novembre de 2016, es va 
donar compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, sense que 
aquesta empresa hagi presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de 
l’expedient de penalitat.  

 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula 1.24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 
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entre els incompliments greus, en la lletra k), “no portar a terme un mínim de cinc 
inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa” i estableix per 
aquests supòsits la imposició d’una penalitat valorada en una quantitat que va des 
de 501 € fins a 1.500 €. 

 
2. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació 
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques es va donar compliment al tràmit d’audiència 
per un termini de 10 dies hàbils.      

 
3. D’acord amb la normativa vigent, les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per 

l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes previstos a l’article 
212.8 del TRLCSP, és a dir, a proposta  del responsable del contracte i concretant la 
seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament 
total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no 
puguin deduir-se dels pagaments. 

 
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 el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PENALITZAR a l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL (NIF B-
17631698), adjudicatària del lot 2 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai 
Francesca Bonnemaison), del contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, formalitzat en data 28 d’octubre de 2015, 
per determinats incompliments detectats en l’execució del contracte, amb la quantitat 
de 510,00 €, d’acord amb l’informe emès pel cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, 
com a responsable del contracte, de data 7 de novembre de 2016. 
 
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb 
domicili a l’Av. Sant Narcís, 14, baixos (17005) de Girona, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar, amb un total 
de mil vint euros, per determinats incompliments detectats en el contracte relatiu 
al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes 
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i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, a 
l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, adjudicatària del lot 4 (Vigilància, protecció i 
control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de 

setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del 
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés 
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA (NIF A-
59919480) pel que fa al lot 4:  

 
• Lot 4) Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament 

de Drogodependències, per l’import següent:  
 

- Vigilàncies periòdiques: 88.400,00 €, IVA exclòs, més 18.564,00 € en 
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 106.964,00 €, IVA inclòs.  

 
- Vigilància puntual: 11,50 €, IVA exclòs, més 2,42 € en concepte de 21% 

d’IVA, que fa un total de 13,92 €, IVA inclòs.  
 
2. El contracte es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb efectes d’1 de 

novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.  
 
3. Durant l’execució del contracte s’han detectat determinats incompliments de 

l’empresa en la prestació del servei, relacionats amb els torns de treball dels 
treballadors i amb l’obligació de realitzar inspeccions, que han estat objecte d’un 
informe emès pel cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a responsable del 
contracte, en data 25 de novembre de 2016, que en la part que interessa es 
reprodueix a continuació, en el qual sol·licitava la incoació d’un expedient de 
penalització pels incompliments esmentats, proposant una penalitat per import de 
1.020,00 €. 

 
“INFORME 
 
Relatiu a la incoació de l’expedient de penalització per diverses incidències produïdes fins el 
31 d’agost de 2016 en l’execució del contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots (Lot 4) 
 
Expdt: 2015/1599 
 
I ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, es va adjudicar, a favor 
de l’empresa IMAN SEGURIDAD, amb NIF número A-59919480, el lot 4 de la contractació 
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relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots. En data 26 d’octubre 
de 2015 es va formalitzar el corresponent contracte, amb efectes de l’1 de novembre de 
2015 fins al 31 d’octubre de 2017, pels següents imports: 
 

• Lot 4, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències, per l’import següent:  

 
- Vigilàncies periòdiques: 88.400,00 €, IVA exclòs, més 18.564,00 € en concepte de 

21% d’IVA, que fa un total de 106.964,00 €, IVA inclòs.  
 
- Vigilància puntual: 11,50 €, IVA exclòs, més 2,42 € en concepte de 21% d’IVA, que 

fa un total de 13,92 €, IVA inclòs.  
 
En data 28 d’octubre de 2015, es va realitzar una reunió de coordinació prèvia a l’inici del 
contracte, on el Gabinet de Prevenció i Seguretat (en endavant, GPS) va explicar 
detalladament, entre d’altres qüestions, el sistema de seguiment del contracte i els 
compliments contractuals obligatoris a tots els representants de les empreses contractistes 
de l’expedient 2015/1599. L’acta d’aquesta reunió consta a l’expedient citat. 
 
El GPS, a efectes de coordinació d’activitats empresarials, serveis, administració i 
facturació, va demanar a tots els assistents que confirmessin les dades de contacte del 
personal de l’empresa que havien fet constar en el sobre núm. 1 de la documentació 
presentada en la licitació. Totes les empreses van facilitar les dades de contacte dels 
representants dels diferents àmbits a efectes de comunicació entre aquestes i el GPS, en 
concret els telèfons i les adreces de correu electrònic.  
 
Tal i com s’estableix en les clàusules 4.d) i 5.h) del Plec de prescripcions tècniques 
particulars, en data 13 d’octubre de 2016 es va celebrar la reunió semestral (englobava 
primer i segon trimestre així com algunes incidències del tercer trimestre) entre el cap de la 
Unitat d’Operatives de Seguretat del GPS i el representant de l’empresa IMAN 
SEGURIDAD, SA. El GPS va informar de nou a IMAN SEGURIDAD, SA de les obligacions 
contractuals que ha de complir així com dels incompliments que han anat realitzant al llarg 
d’aquests, juntament amb  les possibles penalitats. L’acta d’aquesta reunió consta en 
l’expedient.  
 
II INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 
 
a) Torns superiors a 8 hores de treball continuat  
 
La clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques regula l’organització dels torns de treball 
en diversos edificis establint torns de treball que no excedeixin de 8 hores de treball 
continuat.  
 
En aquest mateix sentit, la clàusula 1.34 del Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) regula les obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista. En concret diu “El contractista restarà obligat al 
complimens de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat 
i salut en el treball, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals i, en matèria mediambiental.” 
 
Es fa constar que durant el mes d’agost s’han produït les següents jornades que 
sobrepassen les 8 hores: 
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o Any 2016: 1,2,8,9,10,12,16,17 d’agost es van fer més de 8 hores continuades de 
servei. 

 
b) No portar a terme el mínim d’inspeccions mensuals  

 
D’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11 del PCAP, l’oferta 
tècnica presentada per l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA respecte al criteri “Sistema de 
verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de qualitat del Gabinet 
de Seguretat”, i la puntuació obtinguda per l’empresa van ser les següents: 
 
“ 
Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències: 
 

• Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 5,5 punts: 

 
o Oferta un adequat sistema de seguiment i avaluació de la capacitat física i aptitud 

psicològica mitjançant reconeixements mèdics i qüestionaris de personalitat 
respectivament, sense proposar accions per al seu manteniment. 

o Realitza una adequada proposta de verificació i avaluació del compliment del 
sistema de qualitat, exposant un pla de treball clar i una planificació de les 
activitats. 

o Identifica com avaluarà el desenvolupament del servei, destinant com a 
professionals a 1 inspector de serveis i 1 inspector de qualitat per a realitzar 1 
inspecció del servei setmanal. 

o Exposa que es duran a terme inspeccions aleatòries no planificades, sense 
concretar la periodicitat i el nombre, motiu pel qual no han estat objecte de 
valoració. 

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

 INSPECCIONS 
LOT 4 SPOTT 1 setmanal 

 
És a dir, que al mes han de fer un total de 5 inspeccions.  
 
Es fa constar que des de l’1 de març 2016 fins el 31 de juliol de 2016 només han realitzat 
les inspeccions següents: 
 

 Abril 16 Juny 16 Juliol 16 

LOT 4 SPOTT 2 1 2 

 
III PENALITATS: 
 
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les penalitats i 
estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de fins al 
10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment. Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt 
greus.  
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Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi han hagut dos incompliments 
greus que han estat els següents.  
 

- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte, un mínim de cinc 
inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta 
en la clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives particulars. Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II b) d’aquest informe. 

 
- Clàusula 1.24.2.o) No establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores 

en el cas dels lots següents: (...) Lot 4 (...) (en horari feiner de 6 a 22h). Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i que 
aquests s’han produït a l’inici de la prestació, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat 
proposa penalitzar amb imports baixos de 510 € per cadascun dels incompliments greus 
reproduïts en els paràgrafs anteriors.  
 
Per tant la penalitat total que es proposa és de 1.020,00 €. 
 
Les penalitats imposades per cadascun dels lots es descomptaran de la darrera factura 
pendent de pagament presentada per l’empresa.  
 
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat i responsable del contracte 
informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent expedient de 
penalitat a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA per un import  global de 1.020,00€.” 

 
4. En l’expedient de penalització consten acreditats els incompliments descrits en 

l’informe esmentat.  
 
5. Mitjançant escrit de data 25 de novembre de 2016, rebut per l’empresa IMAN 

SEGURIDAD, SA en data 2 de desembre de 2016, es va donar compliment al tràmit 
d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, sense que aquesta empresa hagi 
presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de l’expedient de 
penalitat.  

 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula 1.24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 

entre els incompliments greus, en la lletra k), “no portar a terme un mínim de cinc 
inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través 
d’un inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa” i estableix 
per aquests supòsits la imposició d’una penalitat valorada en una quantitat que va 
des de 501 € fins a 1.500 €. 

 
2. La clàusula 1.24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 

entre els incompliments greus, en la lletra o), “No establir torns efectius de treball que 
no excedeixin les 8 hores en el cas dels lots següents: (...) Lot 4 (...) (en horari 
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feiner de 6 a 22h)” i estableix per aquests supòsits la imposició d’una penalitat 
valorada en una quantitat que va des de 501 € fins a 1.500 €. 

 
3. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació 
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques es va donar compliment al tràmit d’audiència 
per un termini de 10 dies hàbils.      

 
4. D’acord amb la normativa vigent, les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per 

l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes previstos a l’article 
212.8 del TRLCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i concretant la 
seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament 
total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no 
puguin deduir-se dels pagaments. 

 
5. 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 el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PENALITZAR a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA (NIF A-59919480), 
adjudicatària del lot 4 (Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 
Tractament de Drogodependències), del contracte relatiu al servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, formalitzat en data 26 
d’octubre de 2015, per determinats incompliments detectats en l’execució del 
contracte, amb la quantitat de 1.020,00 €, d’acord amb l’informe emès pel cap del 
Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte, de data 25 de 
novembre de 2016. 
 
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a IMAN SEGURIDAD, SA, amb domicili a l’Av. Sant 
Narcís, 14, baixos (17005) de Girona, per al seu coneixement i efectes.” 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de Seguiment del 
Pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2016.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
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Processos i Societat de la Informació, resta assabentada del present Dictamen, que és 
del tenor literal següent: 
 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2016 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 

 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, 
el qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que 
disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) proposa l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del tercer trimestre de l’any 2016.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Nosaltres voldríem saber si aquest dictamen és simplement un 
tràmit administratiu de l’Informe de Seguiment del Pressupost general ja presentat, o si 
hi ha alguna informació ulterior ja que a les carpetes públiques no apareix cap 
documentació addicional.  
 
La senyora presidenta diu: La informació és la que és i, per tant, sí, és un tràmit 
obligat per Llei i així es dóna compte per part dels serveis de Tresoreria i Intervenció.  
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la part no disposada per import de 23.849,57 € (vint-i-tres mil vuit-
cents quaranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims), per l’Ajuntament de 
Carme, del conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions 
del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al Poble Més”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 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, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució. 
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
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els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de 
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en 
el sentit d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:  
 

“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents: 
 

a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat (subvenció 
del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests superin als crèdits 
concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol moment de la vigència del 
programa. 

b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució final del 
projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al de l’Annex II-
pressupost. 

 
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la renúncia 
de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els cobraments de la 
Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) per la diferència de 
l’esmentada baixa.” 

 
L'Ajuntament de Carme signà en data 22 d’abril de 2014 el conveni d'una línia de 
préstecs-pont de 322.439,11 euros per finançar despesa elegible 
 
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el 
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà) 
mitjançant el programa Viure al Poble de l’actuació ”Obrim Carme a les rutes 
turístiques de l’aigua i del patrimoni cultural i mediambiental del municipi” amb una 
despesa elegible de 644.878,22 euros i una subvenció de 322.439,11 euros. 
 
L’Ajuntament de Carme ha formalitzat 5 préstecs-pont per import de 298.589,54 euros, 
restant 23.849,57 euros per esgotar la línia del conveni. 
 
En data 20 de desembre de 2016, l’alcalde de l’Ajuntament de Carme ha adoptat 
l’acord de la RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar préstecs per import de 23.849,57 euros 
en aquest conveni, que correspon a la part restant de la línia de préstec pendent de 
disposar.  
 
El Certificat de l’acord ha arribat per registre d’entrada el dia 27 de desembre de 2016 
amb número 1640032917. 
 
Amb la voluntat d’intentar incorporar el menor romanent possible, en data 19 de gener 
de 2016, el Servei de Programació va sol·licitar, via correu electrònic als municipis 
amb qui Diputació de Barcelona té convenis per la línia de préstecs-pont, Viure al 
Poble i Viure al poble més, la previsió de sol·licitud de préstecs pendents de rebre. Per 
aquest motiu, l’import que consti a la renúncia municipal de la resta de la línia no 
disposada, pot no coincidir amb l’import de partida incorporada al pressupost de 2016. 
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En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan 
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per 
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix 
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.  
 
Vist l’acord quart, apartat 1.4. en relació amb l’apartat 2on. del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016, 
sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions 
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent per formular la present 
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament de Carme de disposar de l’import de 
23.849,57 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat de la 
Secretària municipal de data 20 de desembre de 2016 amb registre d’entrada de 27 de 
desembre de 2016 número 1640032917. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament de Carme.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
12.- 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 als Ajuntaments de 
Figaró-Montmany i Fogars de la Selva.- 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, a l’Ajuntament de Figaró-Montmany i a l’Ajuntament de 
Fogars de la Selva. 
 
Atès que l’Ajuntament de Figaró-Montmany i l’Ajuntament de Fogars de la Selva 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 22 de 
novembre 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. 
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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 l’Ajuntament de Figaró-Montmany i l’Ajuntament de Fogars de la Selva s’han 
mostrat interessats en els esmentats béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats 
específiques, i que estan inscrits en el registre especial previst a la base cinquena de 
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per 
la Diputació”, aprovades pel Ple de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB 
núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 22 i 23 de novembre 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 a l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany i a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, 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 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica Descripció Base 

Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Figaró-
Montmany F014479 H077695 12/12/1996 320101 

Vehicle, 
marca 

Nissan, 
model 
Patrol,  

matrícula 
B-8034- ST 17.639,71 € 17.639,71 € 0,00 € 

  H078700 31/12/1996 320101 

Matriculació 
vehicle B-
8034-ST 213,17 € 213,17€ 0,00 € 

Ajuntament 
de Fogars 
de la Selva F151240 H152358 05/07/2002 320105 

Vehicle, 
marca 

Nissan, 
model Pick-

Up, 
matrícula 
7981 BXP 17.214,40 € 17.214,40 € 0,00 € 

  H152473 13/08/2002 320105 

Matriculació 
vehicle 

7981 BXP 199,78 € 199,78 € 0,00 € 
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Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany i a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, 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 de l’Ajuntament de Figaró-Montmany i de l’Ajuntament de Fogars de 
la Selva, que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
La cessió comportarà l’obligació per part de l’Ajuntament de Figaró-Montmany i de 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva, 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 a l’Ajuntament de Figaró-Montmany i a 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva per al seu coneixement i efectes.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’addenda número II al conveni formalitzat en data 25 de setembre de 2013, 
entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relativa a la 
cessió d’ús de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa Caritat, amb la finalitat d’impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de 
Caritat són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de 
naturalesa jurídica patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de 
qualsevol altra forma de cessió d’ús. 
 
La Diputació de Barcelona, com administració pública implicada en la millora del 
territori, s’ha plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a 
aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, ja sigui perquè han estat 
desnonades o perquè no poden pagar un habitatge. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013 s’aprovà la minuta d’un 
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús, a favor 
d’aquesta última de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social. 
 
El conveni se signà el 25 de setembre de 2013 i es van incloure trenta habitatges per 
impulsar el referit programa, i en el seu pacte cinquè, es preveu que tindrà una 
vigència de quatre anys finalitzant el 24 de setembre de 2017. 
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El pacte segon del conveni estableix que si durant la vigència d’aquest la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran 
ser també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
El 30 d’octubre de 2014 es va aprovar una addenda al conveni de 25 de setembre de 
2013, que se signà el 15 de desembre de 2014, a on es van incloure tretze habitatges 
més en el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
En data 5 de maig de 2016 Càritas Diocesana de Barcelona s’ha adreçat a la 
Diputació de Barcelona mitjançant escrit pel qual manifesta la seva voluntat de renovar 
i ampliar el referit conveni per tal de disposar de nous habitatges, amb la finalitat de 
destinar-los al seu Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
Com a conseqüència de que existeix una nova necessitat de disposar de nous 
habitatges per part de Càritas Diocesana de Barcelona, es creu oportú atendre 
aquesta petició, atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb 
Càritas Diocesana de Barcelona per impulsar programes que permetin garantir 
l’habitatge a aquelles persones amb risc d’exclusió social. 
 
Actualment la Corporació disposa de catorze immobles susceptibles d’ésser inclosos 
en el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, per la qual cosa 
es creu oportú proposar l’aprovació d’una nova addenda al conveni de 25 de setembre 
de 2013. 
 
En relació a aquests catorze habitatges, tres d’ells, els corresponents als pisos XXX de 
l’immoble del carrer XXX, no disposen de cèdula d’habitabilitat gestió que actualment 
s’està tramitant. I dos d’ells, els corresponents al carrer XXX pis XXX i XXX, pis XXX, 
requereixen obres que hauran de ser informades pels serveis tècnics de la Corporació 
segons s’estableix al pacte sisè, del conveni de data 25 setembre de 2013 entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona i que seran executades i a 
càrrec de Caritas Diocesana de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la 
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta, 
per la qual cosa es creu oportú atendre la petició de Càritas Diocesana. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 15 de novembre 
de 2016 respectivament. 
 
D’acord amb l’article 8 del Text refós dels Estatuts de la Fundació Pública Casa de 
Caritat, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de 1996 i publicats al BOPB 
núm. 40, de 15 de febrer de 1996, pel qual s’encomana la gestió dels béns immobles 
d’aquesta Fundació a la Diputació de Barcelona. 
 
Segons el que estableix l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat 
jurídica per a disposar dels seus béns. 
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D’acord amb l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, de caràcter bàsic, juntament amb els articles 203 i 219 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, i els articles 8 i 72 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò referent 
als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Segons el previst a l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, de caràcter bàsic, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, que admet l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de 
béns patrimonials quan la valoració de motivacions de caràcter social faci prevaler una 
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
L’article 8.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, de caràcter no bàsic, que vincula la gestió dels béns patrimonials al 
desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques en vigor i, en 
particular, al de la política d’habitatge, en coordinació amb les administracions 
públiques competents.  
 
D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació amb els principis de 
publicitat i transparència, se sotmet aquesta addenda a informació pública.  
 
Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local, amb les cessions gratuïtes d’ús se seguirà el 
procediment de la norma 19a. de reconeixement i valoració “Adscripcions i altres 
cessions gratuïtes d’ús de béns i drets”. 
 
Vist l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la 
disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que els 
convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable. 
 
Vist l’apartat 3.2.e), en concordança amb el 3.4.i) 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 per 
delegació de la Presidència de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern la 
competència objecte d’aquest dictamen.  
 
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 cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de 
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diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública 
Casa Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’addenda número II al conveni signat el 25 de 
setembre de 2013, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, 
de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública 
Casa de Caritat, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA NÚMERO II AL CONVENI, SIGNAT EL 25 DE SETEMBRE DE 2013, ENTRE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA RELATIU A 
LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES PER A IMPULSAR UN PROGRAMA D’HABITATGES 
PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada  
 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, representada  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013 s’aprovà la minuta d’un 
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, a favor 
d’aquesta última, de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social. 
 
II. El referit conveni se signà el 25 de setembre de 2013 i, d’acord amb el pacte cinquè, 
aquest tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la darrera data de la seva 
signatura, per tant, la seva vigència finalitzarà el 24 de setembre de 2017. 
 
III. El pacte segon del conveni estableix que si durant la vigència d’aquest la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran ser 
també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
IV. El 30 d’octubre de 2014 es va aprovar una addenda al conveni de 25 de setembre de 
2013, que se signà el 15 de desembre de 2014, a on es van incloure tretze habitatges més 
en el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
V. Actualment la Corporació disposa de catorze immobles susceptibles d’ésser inclosos en 
el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
VI. D’aquests catorze habitatges tres d’ells, els corresponents als pisos XXX de l’immoble 
del carrer XXX de Barcelona no disposen de cèdula d’habitabilitat, gestió que a l’actualitat 
s’està tramitant. I dos d’ells, els corresponents al carrer XXX, pis XXX i XXX, pis XXX, 
requereixen obres que hauran de ser informades pels serveis tècnics de la Corporació  
segons s’estableix al pacte sisè, del conveni de data 25 setembre de 2013 entre la Diputació 
de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona i que seran executades i a càrrec de Caritas 
Diocesana de Barcelona.  
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següent 
 

PACTES 
 
Primer.- Incloure a l’annex al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la Diputació 
de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús d’habitatges per a 
impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, els habitatges 
següents: 
 

Adreça Habitatge Població Societat Sup. Útil (m2) 
XXX XXX BARCELONA Diputació de Barcelona 29,30 
XXX XXX BARCELONA Diputació de Barcelona 53,95 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat  56,80 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat  40,10 
XXX XXX BARCELONA Diputació de Barcelona 64,00 
XXX XXX BARCELONA Diputació de Barcelona 42,55 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 41,98 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 41,98 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 75,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 75,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 91,00 

 
En relació a dos d’aquests habitatges, als corresponents al carrer XXX pis XXX i XXX, pis XXX, 
requereixen obres que hauran de ser informades pels serveis tècnics de la Corporació 
segons s’estableix al pacte sisè, del conveni de data 25 setembre de 2013 entre la Diputació 
de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona i que seran executades i a càrrec de Caritas 
Diocesana de Barcelona.  
 
Segon.- CONDICIONAR la cessió d’ús dels habitatges que a continuació es detallen :  
 

Adreça Habita
tge 

Població Societat Sup. Útil 
(m2) 

XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 
XXX XXX BARCELONA Casa de Caritat 16,00 

 
a que disposi en el moment del seu lliurament de la corresponent cèdula d’habitabilitat; en 
cas contrari restarà sense efecte la cessió d’ús d’aquests 3 habitatges.  
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquesta addenda número II, que s’estén per 
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Quart.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
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Cinquè.- DETERMINAR que la cessió d’ús a efectes comptables, es realitza d’acord 
amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a. de la Instrucció de 
comptabilitat de l’administració local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la seva 
comptabilització. 
 
Sisè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-
CERCA) per a la promoció del coneixement en espais del Recinte Escola 
Industrial.- 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: 
 
1. Antecedents: 
 
Des de l’any 1998, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, juntament 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya, han vingut col·laborant mitjançant el 
Consorci Escola Industrial de Barcelona (endavant CEIB), ubicat en espais de titularitat 
de la Diputació de Barcelona en el recinte Escola Industrial i amb finalitats relatives a 
l’àmbit del coneixement. Concretament, el CEIB va assumir la titularitat i gestió de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) fins a la 
creació de la nova Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE), com a centre integrat a 
la UPC, mitjançant l’Ordre EMC/134/2016, de 26 de maig (DOGC de 2 de maig de 
2016), Escola que ha passat a ubicar-se al Campus del Besós. Com a conseqüència 
d’aquest procés, que a més ha comportat l’inici de la dissolució del CEIB, han quedat 
disponibles els espais de l’edifici 12, ubicats al recinte de la Escola Industrial, fins 
aleshores ocupats pel dit Consorci. 
 
Tanmateix, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona valoren la 
importància de continuar col·laborant, fent un pas endavant, en considerar que el 
recinte Escola Industrial és un espai estratègic i amb un alt potencial per esdevenir un 
eix estructural de les polítiques públiques vinculades al coneixement i a la recerca.  
 
Així, la Diputació de Barcelona en exercici de les seves competències patrimonials, té 
la voluntat de dur a terme un procés de restauració i recuperació de l’espai Escola 
Industrial, que conté un conjunt d’edificis que foren adquirits en el seu moment per 
aquesta Institució i que estan situats en un punt estratègic de la ciutat, de manera que, 
amb la col·laboració de la Generalitat, puguin ser receptors i seu de les millors 
iniciatives en l’àmbit del coneixement.      
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Per la seva part, la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art 158 EAC, ostenta, entre 
d’altres, competències exclusives amb relació als centres i les estructures de recerca i,  
en exercici de les dites competències considera de gran interès que el recinte Escola 
Industrial es consolidi com un parc de recerca que faciliti el desenvolupament de 
l’ecosistema científic i tecnològic català, atès que la seva localització permet 
importants sinèrgies que poden resultar de gran importància per a la promoció del 
coneixement a Catalunya com a objectiu estratègic de país. Són especialment 
significatives les col·laboracions en el cas dels centres de recerca de Catalunya 
(centres CERCA), entre els quals el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut 
Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 
(ICN2), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), tots sis membres de “The 
Barcelona Institute of Science and Technology” (BIST); l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal), entre d’altres.         
 

Paral·lelament, cal destacar el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), 
que fou subscrit el 21 d’octubre de 2008, inicialment pel Govern de la Generalitat, per 
tots els grups parlamentaris, per totes les universitats de Catalunya i per les principals 
organitzacions empresarials i sindicals, i al qual es varen anar adherint, posteriorment, 
moltes altres entitats, entre elles la Diputació de Barcelona el 26 de març de 2009, i 
que preveu un marc estable de compromís a llarg termini entre els diferents agents 
implicats per desenvolupar una acció de país conjunta que permeti situar el 
coneixement com a element essencial per a la prosperitat econòmica de Catalunya i 
per a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, mitjançant la creació 
d’entorns d’excel·lència que formin, captin i retinguin el millor talent.  
 

En aquest marc, les administracions catalanes i els sectors públics respectius es 
configuren com a motors per a donar suport a la creació de comunitats cooperatives 
de coneixement que generin alt valor afegit i l’Administració local contribueix a 
l’assoliment d’aquests reptes.  
 

Aquesta consideració del coneixement com a sector estructural de Catalunya ha 
comportat, així mateix, que, a partir de l’any 2011, el Parlament de Catalunya hagi 
aprovat diferents Lleis que incorporen mesures de definició, protecció i consolidació 
del model català de centres de recerca i, en el marc del qual, els centres CERCA 
constitueixen el referent propi de Catalunya en la matèria, en tant en quan 
desenvolupen recerca de frontera orientada a la generació de coneixement i a 
l’impacte científic, tecnològic, econòmic i social, essent el seu règim jurídic més 
definitori el previst a  la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en 
tant en quan els hi confereix un especial règim d’autonomia. 
 

D’altra banda, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-
CERCA), creada el 2010, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat, amb la missió bàsica de donar resposta a un dels compromisos formulats 
al PNRI, tot garantint un desenvolupament adequat del sistema català de centres de 
recerca, és una entitat del sector públic de la Generalitat, integrada al sistema de 
recerca de Catalunya, que té per objecte donar suport als centres CERCA i a la seva 
projecció corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin incrementar i 
consolidar posicions de lideratge internacional, així com la implementació de les 
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polítiques de l’Administració de la Generalitat adreçades als centres CERCA i a 
d’altres estructures de recerca, quan així se li encomani.  
 

2. Proposta: 
 

Vistos aquests antecedents, les tres entitats públiques citades han concordat 
formalitzar un conveni marc amb l’objecte de continuar promovent el coneixement en 
els espais del recinte Escola Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, 
reforçant els vincles de col·laboració institucional que històricament han mantingut 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre 
aquests espais. 
 
D’aquesta manera, en el recinte Escola Industrial es podrà consolidar un model de 
parc de recerca que contribueixi a facilitar el desenvolupament de l’ecosistema científic 
i tecnològic català, internacionalment reconegut, en els espais ubicats al dit recinte, 
delimitats en els termes del plànol que s’adjunta com annex al conveni marc, l’ús dels 
quals la Diputació de Barcelona posi a disposició de les entitats de recerca, mitjançant 
l’I-CERCA, pel títol jurídic que correspongui, d’acord amb la naturalesa jurídica dels 
béns i la resta de característiques que es convinguin i en els termes de la minuta del 
conveni que es proposa formalitzar.  
 
3. Descripció dels espais susceptibles de cessió d’ús: 
 
La Diputació de Barcelona és propietària dels espais ubicats al recinte de l’Escola 
Industrial que tenen naturalesa de béns de domini públic, de conformitat amb el que 
disposa l’article 201 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Els edificis, espais i infraestructures objecte del conveni són els que consten detallats 
al plànol annex al dit conveni. 
 
4. Actuacions posteriors: 
 
4.1. Adequació dels espais: 

 
Els espais hauran de ser convenientment rehabilitats de manera que puguin ubicar-se 
els Centres CERCA que hagin estat seleccionats en execució del conveni marc de 
col·laboració. 
 
La Diputació gestionarà el projecte constructiu i l’execució de les obres de rehabilitació 
necessàries, mitjançant el procediment adequat previst a la normativa sobre contractes 
del sector públic, sense perjudici dels acords que es puguin adoptar en relació a la 
forma de repercussió econòmica d’aquesta reforma. 
 
4.2. Ocupació dels espais: 

 
En tractar-se de béns de domini públic, a les ulteriors cessions d’ús que es disposin en 
els termes del conveni marc, els hi seran d’aplicació bàsicament les disposicions 
següents: 
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- Art. 93 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques (en endavant, LPAP), pel que respecta a les 
concessions sobre béns de domini públic, en relació amb la resta del Capítol I 
del Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de 
domini públic.  

- L’article 201, 218 i 221 del Text refós de la Llei Municipal i de règim jurídic de 
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, que regulen la definició i 
utilització dels béns de domini púlbic (TRLMRLC). 

- Títol III, Capítol I del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre (RP). 

 
5. Fonaments jurídics de la proposta: 
 
L’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local (LRBRL), disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats 
i en l’àmbit de les seves respectives competències, tenen plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
L’article 55, lletra e) de la LRBRL -en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en 
relació, així mateix, amb l’article 144 del TRLMRLC i amb l’article 107 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya- disposa que, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions, aquestes han de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats.  
 
L’article 183, bàsic, de la LPAP estableix que les Administracions Públiques ajustaran 
les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat 
institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència, i 
l’article 186, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar convenis amb altres 
Administracions Públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret privat 
que pertanyin al sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial. 
 
L’article 57 de la LRBRL, juntament amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i els articles 108 a 112 de la Llei del 
Parlament català 26/2010, de 3 d’agost, així com els articles 303 a 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
contenen la regulació jurídica dels convenis de col·laboració. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic emès pel Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària, que consten a l’expedient.  
 
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), la Junta de Govern és l’òrgan competent 
per aprovar convenis marc per delegació de la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern, l’adopció, per delegació de la Presidència, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA), per a la promoció del coneixement en els espais del recinte Escola 
Industrial, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), per a la 
promoció del coneixement en els espais del recinte Escola Industrial.   
 
A Barcelona, en data (...) 
 
REUNITS  
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i 
Coneixement, representada per .... 
 
La Diputació de Barcelona, representada per .... 
 
La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), representada 
per...   
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per a aquest acte, i de 
mutu acord,  
 
MANIFESTEN  
 
Primer.- Que des de l’any 1998 l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, han vingut col·laborant 
en la gestió compartida del Consorci Escola Industrial de Barcelona (endavant CEIB), ubicat 
en espais de titularitat de la Diputació de Barcelona en el recinte Escola Industrial i amb 
finalitats relatives a l’àmbit del coneixement. Concretament, el CEIB va assumir la titularitat i 
gestió de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) fins a 
la creació de la nova Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) com a centre integrat a la 
UPC (Ordre EMC/134/2016, de 26 de maig, i publicat al DOGC de 2 de maig de 2016) 
ubicada al Campus del Besós. En aquest procés dut a terme amb la col·laboració de totes 
les entitats consorciades han quedat disponibles els espais de l’edifici 12 fins llavors ocupats 
pel CEIB . 
 
Segon.- Que l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona valoren la 
importància de continuar col·laborant, fent un pas endavant, tot considerant que el recinte 
conegut com a Escola Industrial és un espai estratègic i amb alt potencial per esdevenir un 
eix estructural de les polítiques públiques, que coordinadament des de les seves respectives 
competències, puguin impulsar i desenvolupar ambdues entitats, en el marc d’aquest 
conveni.     
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Tercer.- Que la Diputació de Barcelona en exercici de les seves competències patrimonials, 
té la voluntat de dur a terme un procés de restauració i recuperació de l’espai Escola 
Industrial, que conté un conjunt d’edificis que foren adquirits en el seu moment per aquesta 
Institució i que estan situats en un punt estratègic de la ciutat. A aquests efectes, té la 
voluntat d’assentar vies de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat amb l’objectiu 
de què la remodelació, gestió, manteniment i conservació dels espais antigament ocupats 
pel CEIB en l’esmentat recinte, s’efectuïn de manera que puguin ser receptors i seu de les 
millors iniciatives en l’àmbit del coneixement, dutes a terme per entitats que puguin ubicar-
s’hi. La Diputació considera rellevant que es mantingui i potenciï la tradició històrica 
heretada des de la Mancomunitat del fet que aquests espais hagin estat custodiats per 
institucions dins l’àmbit del coneixement.          
 
Quart.- Que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art 158 EAC, ostenta, entre d’altres, 
competències exclusives amb relació als centres i les estructures de recerca de la 
Generalitat, i que en exercici de les mateixes considera de gran interès que el recinte Escola 
Industrial es consolidi com un parc de recerca que faciliti el desenvolupament de 
l’ecosistema científic i tecnològic català, atès que la seva localització permet importants 
sinèrgies que poden resultar de gran importància per a la promoció del coneixement a 
Catalunya com a objectiu estratègic de país. Són especialment significatives les 
col·laboracions en el cas dels centres de recerca de Catalunya (centres CERCA), entre els 
quals el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut Català d’Investigació Química 
(ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona), tots sis membres de “The Barcelona Institute of Science and 
Technology” (BIST); l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i 
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), entre d’altres.         
 
Cinquè.- Que el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que fou subscrit el 
21 d’octubre de 2008, inicialment pel Govern de la Generalitat, per tots els grups 
parlamentaris, per totes les universitats de Catalunya i per les principals organitzacions 
empresarials i sindicals, i al qual es varen anar adherint, posteriorment, moltes altres 
entitats, preveu un marc estable de compromís a llarg termini entre els diferents agents 
implicats per desenvolupar una acció de país conjunta que permeti situar el coneixement 
com a element essencial per a la prosperitat econòmica de Catalunya i per a la millora de la 
qualitat de vida dels seus habitants. 
 
Que la Diputació de Barcelona, en data 26 de març de 2009, va subscriure el document 
d’adhesió al PNRI, junt amb la resta de Diputacions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya; 
significant d’aquesta manera la voluntat de l’Administració local de treballar per a 
l’assoliment dels objectius conjunts. 
 
El PNRI té com a un dels seus objectius el de configurar la Catalunya del 2020 com un pol 
internacional de referència en coneixement, mitjançant la creació d’entorns d’excel·lència 
que formin, captin i retinguin el millor talent. En aquest marc, les administracions catalanes i 
els sectors públics es configuren com a tractors per a donar suport a la creació de 
comunitats cooperatives de coneixement que generin alt valor afegit. L’Administració local 
contribueix a l’assoliment dels reptes, cooperant amb els altres agents, participant 
activament en el desenvolupament de sinèrgies i entorns locals i territorials, tot alineant de 
manera efectiva les seves actuacions amb l’Administració de la Generalitat.  
 
Sisè.- Que aquesta consideració del coneixement com a sector estructural de Catalunya ha 
comportat que, a partir de l’any 2011, el Parlament de Catalunya hagi aprovat diferents lleis 
que incorporen mesures de definició, protecció i consolidació del model català de centres de 
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recerca i, en el marc del qual, els centres CERCA constitueixen el referent propi de 
Catalunya en la matèria, en tant en quan desenvolupen recerca de frontera orientada a la 
generació de coneixement i a l’impacte científic, tecnològic, econòmic i social, essent el seu 
règim jurídic més definitori el previst a  la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, en tant en quan els hi confereix un especial règim d’autonomia. 
 
Setè.- Que la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) és una 
entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat, integrada al sistema de recerca 
de Catalunya, que té per objecte donar suport als centres CERCA i a la seva projecció 
corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin incrementar i consolidar 
posicions de lideratge internacional; així com la implementació de les polítiques de 
l’Administració de la Generalitat adreçades als centres CERCA i a d’altres estructures de 
recerca, quan així se li encomani.  
 
La I-CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat, que fou 
creada el 2010 per donar resposta a un dels compromisos formulats al PNRI. La I-CERCA 
té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de recerca 
català; afavorir i maximitzar les sinèrgies, la coordinació entre els centres i la cooperació 
estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i 
facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats. 
 
Per tot això, les entitats signatàries han decidit formalitzar el present conveni marc d’acord 
amb els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Objecte     
 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació I-CERCA per continuar 
promovent el coneixement en els espais del recinte Escola Industrial, propietat de la 
Diputació de Barcelona, reforçant els vincles de col·laboració institucional que històricament 
han mantingut l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona sobre aquests 
espais, amb l’objectiu que es consolidin com a un model de parc de recerca que contribueixi 
a facilitar el desenvolupament de l’ecosistema científic i tecnològic català, internacionalment 
reconegut.     
 
Segon.- Finalitats   
 
1. Per donar compliment al seu objectiu, les finalitats del conveni són les següents: 

 
a) Promoure i posar a disposició, per part de la Diputació de Barcelona, pel títol jurídic que 
correspongui i pel termini que s’escaigui, d’acord amb la naturalesa jurídica dels béns, 
actualment de domini públic, i la normativa aplicable, els edificis, espais i infraestructures 
ubicades al recinte Escola Industrial que s’assenyalaran, per tal que s’hi puguin ubicar 
entitats que desenvolupin o donin suport a activitats en l’àmbit del coneixement, d’acord 
amb els principis de gestió i administració dels seus béns i drets establerts a la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, i altra normativa 
aplicable.     
 
b) Fer el seguiment conjunt del procés de restauració i recuperació dels immobles i espais 
que la Diputació està duent a terme en el recinte Escola Industrial, per tal de contribuir a 
facilitar l’exercici d’activitats relatives a l’àmbit del coneixement una vegada culminada la 
remodelació.      
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c) Articular les propostes, identificar les oportunitats, canalitzar les informacions i vetllar per 
la difusió, publicitat i imatge de les iniciatives conjuntes en l’esmentat recinte.   
 
d) Potenciar, compartir i aprofitar les sinergies entre les entitats que s’ubiquin en l’esmentat 
recinte i establir vincles de col·laboració. 
 
e) Qualsevol altra que sigui acordada per les parts signatàries i que contribueixi a 
l’acompliment de l’objecte del conveni.   
 
2. Aquesta col·laboració s’estableix inicialment amb relació a l’ús dels espais que es 
descriuen en el plànol que s’adjunta com a annex, sens perjudici de què la Diputació de 
Barcelona, si és el cas, pugui ampliar a d’altres immobles i espais del mateix recinte 
l’objecte d’aquesta col·laboració.  
Tercer.- Comissió d’Assessorament i Seguiment    
 
1. Es constitueix una Comissió, que ha de ser paritària, amb la funció d’assessorar i fer el 
seguiment del present conveni, d’acord amb la composició següent:  
 
a) Fins a un màxim de tres membres designats per la Secretaria d’Universitats i Recerca.  
b) Fins a un màxim de tres membres designats per la Diputació de Barcelona. 
 
La instrumentalització i el seguiment de les actuacions que se’n derivin del present conveni 
amb relació als centres CERCA correspon a la Fundació I-CERCA, que serà la interlocutora 
amb la Diputació de Barcelona. A aquests efectes, almenys una de les designacions de la 
lletra a) recaurà en aquesta Fundació. 
 
2. Podran assistir a les reunions de la Comissió experts i col·laboradors de les institucions 
signatàries que hi siguin convidats per mutu acord dels seus membres.  
 
3. Corresponen a la Comissió les funcions següents:  
 
a) El seguiment del desenvolupament del conveni. 

 
b) La proposta de les entitats que hagin d’ubicar-se als espais del recinte Escola Industrial.  

 
c) La determinació dels criteris generals de repartiment d’espais i d’usos comuns entre les 

entitats que s’hi hagin d’ubicar, per garantir-ne la màxima eficiència i l’optimització dels 
espais, i per potenciar-ne les sinèrgies. 

 
d) Les estipulacions necessàries perquè es puguin dur a terme les obres, condicionaments, 

subministraments per fer efectiva la instal·lació de les entitats en els espais disponibles 
objecte del present conveni que, com a mínim, hauran de contemplar els criteris en relació 
amb: 

 
• Durada proposada. 
• Repercussió de despeses comunes. 
• Repercussió de despeses d’obres, instal·lacions i d’altres derivades de les 

adequacions dels espais. 
• Repercussió de cànon i d’altres que siguin repercutibles. 

 
e) La resolució dels dubtes i controvèrsies que puguin plantejar-se. 

   
f) L’anàlisi dels resultats de la col·laboració objecte del conveni.  

 
g) La formulació de propostes i projectes per al millor desenvolupament del conveni.  
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4. L’Administració de la Generalitat en el si d’aquesta Comissió assessorarà sobre les 
entitats que s’hagin d’ubicar als espais i sobre les característiques que haurien de complir 
els espais renovats, en relació a la tipologia de cada centre CERCA, i també assessorarà 
sobre les característiques de tipus organitzatiu i d’ús que són pròpies d’un model de parc de 
recerca.   
 
5. La Diputació de Barcelona, en el si d’aquesta Comissió, assessorarà sobre la 
disponibilitat i les característiques tècniques dels espais i sobre els costos d’adaptació i 
manteniment que se’n derivin, així com sobre qualsevol altre qüestió que consideri d’interès 
als efectes de la col·laboració objecte del present conveni.  
 
6. La comissió es reunirà amb la periodicitat que determinin els seus membres i de cada 
reunió s’aixecarà acta.  
 
Quart.- Centres CERCA     
 
Les parts signatàries acorden facilitar la ubicació de centres CERCA en els espais renovats 
objecte del conveni, sempre que aquesta ubicació es consideri d’interès, i prèvia proposta 
de la Comissió regulada en l’acord tercer. 
 
Cinquè.- Compromisos econòmics 
 
El present conveni no implica en si mateix l’assumpció de compromisos econòmics. No 
obstant això, cas que convingui realitzar aportacions econòmiques per part de les 
institucions que el subscriuen durant l’execució del conveni, aquestes hauran de ser 
prèviament aprovades i s’articularan mitjançant convenis específics, que requeriran 
l’aprovació de les dites institucions, d’acord amb la normativa d’aplicació i les disponibilitats 
pressupostàries. 
 
Tot això, sense perjudici que l’efectiva cessió de l’ús dels béns s’instrumenti d’acord amb el 
títol jurídic que escaigui en cada cas i amb l’establiment de les condicions tècniques i 
econòmiques que s’estimin adients. 
 
Sisè.- Modificació 
 
Les clàusules del conveni podran ser modificades per acord exprés i escrit de les parts 
signats, d’acord amb la normativa vigent.     
 
Setè.- Durada   
 
El conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà durada de fins a 4 anys, 
prorrogable si abans de la finalització del termini les parts acorden unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals.             
 
Vuitè.- Causes d’extinció i resolució  
 
1. El conveni s’extingirà per finalització de les accions que en són l’objecte i finalitats.  
 
2. Són causes de resolució del conveni: 
 
a) El transcurs del termini de vigència, i si el cas de la pròrroga.   
b) L’acord unànime de les parts signatàries. 
c) La resta de causes establertes a la legislació vigent. 
 
3. La Comissió de Seguiment estudiarà les formes de finalitzar les actuacions en curs, en 
cas d’extinció anticipada.     
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Novè.- Publicitat  
 
D’aquest conveni se’n donarà la corresponent publicitat al DOGC i al web de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, d’acord amb allò previst a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
sens perjudici d’altres publicitats que puguin correspondre.  
 
Desè.- Règim jurídic i naturalesa  
 
1. El conveni i el seu desenvolupament se sotmet a 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 (LBRL) i Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRC), la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; i a les previsions de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP) i d’altra normativa aplicable.  
   
2. El conveni té naturalesa dels previstos en l’article 4.1 c) 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.  
 
3. La resolució de les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació i execució 
i efectes del conveni hauran de resoldre’s de comú acord per la Comissió establerta al pacte 
tercer; i qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi de la interpretació o aplicació del conveni 
serà de coneixement i competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de Barcelona.     
 
I com a prova de conformitat les parts signen, per triplicat exemplar i a un sol efecte, el 
present conveni, en el lloc i la data que figuren a l’encapçalament.” 
 

Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Empresa i Recerca de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la Fundació Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya (I-CERCA), als efectes legals oportuns.” 

 
Per fer una explicació del 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:  Tal i com ens havíem compromès, ara no 
recordo si era a l’anterior Junta de Govern o a la Comissió de Presidència i Hisenda, 
hem convocat una reunió, que és per dijous vinent, precisament amb tots els Grups, 
per a poder explicar més a fons el projecte de l’Escola Industrial; del qual aquest punt 
és un dels elements que condicionaran o que conformaran el futur que volem donar a 
aquest espai.  
 
Intervé a continuació la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Per dir que ens 
hagués agradat, per tant, que la reunió hagués estat prèvia a l’aprovació del conveni 
avui. Perquè, clar, hi ha tota una sèrie d’estratègies que podríem haver dibuixat o 
repensat i que, en tant que s’ha donat així, i pel tema de l’agenda també ho entenem i  
que per la pròpia casuística del servei del volum d’informació ha anat així. Sí que 
demanaríem que es creés un espai de participació on poguéssim aportar i redefinir 
una mica el tema de tot el recinte de l’Escola Industrial.  
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
protocol general a formalitzar entre Erfgoed Leiden on Omstreken, Tresoar, 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona amb la finalitat d’establir les 
relacions jurídiques de col·laboració en matèria de gestió d’informació digital 
referida al patrimoni cultural.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als 
municipis de la província, tot col·laborant en diferents camps, essent un d’ells el de la 
cultura. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, està 
especialitzada en treballar conjuntament amb els equipaments patrimonials locals –
museus i arxius municipals-  en el desenvolupament de projectes que tenen com a 
finalitat la conservació i la difusió del patrimoni cultural. Dins d’aquests projectes, la 
implementació dels estàndards en sistemes de documentació de museus i arxius i l’ús 
d’eines de gestió d’informació alineats amb el que disposa la legislació vigent en 
matèria de patrimoni cultural, de museus i d’arxius, és una línia d’actuació prioritària. 
Igualment ho són totes aquelles actuacions sobre la informació en suport digital 
referida al patrimoni cultural, que estan adreçades a garantir la compatibilitat i la 
interconnexió de dades i facilitar-ne l’accés de la ciutadania. 
 
Amb data 17 de juny de 2015, la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la participació de la Gerència de Serveis de Cultura com a sòcia en el projecte 
“ECHOES: Empowering Communities with a Heritage Open ecosystem” presentat a la 
convocatòria REFLECTIVE-6-2015 del programa HORIZON 2020 de la Comissió 
Europea, que va permetre la generació d’una xarxa de contactes a escala europea. 
 
Entre aquests contactes es troba Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO, Patrimoni de 
Leiden i Regió) un organisme que forma part del consell de la ciutat de Leiden i dóna 
suport a les polítiques culturals i patrimonials de 10 ajuntaments de la regió. Com a 
institut de patrimoni cultural, ELO gestiona els sistemes de documentació de patrimoni 
arquitectònic protegit, els fons audiovisuals, els fons bibliogràfics i arxivístics, i 
col·leccions històriques i arqueològiques. Una de les funcions primordials d’ELO és la 
connexió de les col·leccions digitals locals en un sistema integral per permeti crear 
nous mitjans a través els quals presentar la informació sobre el patrimoni. 
 
Un altre participant en el projecte ECHOES era TRESOAR, l’institut de patrimoni 
cultural de la província neerlandesa de Frèsia. Aquest institut, que gestiona el sistema 
de documentació sobre el patrimoni de la província, a més de fons arxivístics i 
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bibliogràfics i un museu, està especialitzat en la gestió integrada d’informació sobre el 
patrimoni, i en la construcció d’una col·lecció nacional dels Països Baixos, tot oferint 
una accés integrat a la informació mitjançant sistemes sostenibles i aplicació de dades 
vinculades. 
 
Finalment, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció general d’arxius, 
biblioteques, museus i patrimoni cultural, té el compromís de treballar per a la 
protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya, i d’acord 
amb aquesta tasca, és responsable (per la llei 9/1993 de 30 de setembre, de patrimoni 
cultural català) de l'elaboració i el manteniment de l'inventari del patrimoni cultural 
català. Aquest inventari té l'objectiu de permetre la documentació i recopilació 
sistemàtica d’informació, la investigació i la difusió de tots els béns incorporats. D'altra 
banda, la Generalitat ha de garantir l'accés públic a través d'una xarxa 
descentralitzada de transmissió de dades. 
 
La constatació de la confluència d’interessos i de missions de les diverses parts 
constitueix la base de la voluntat d’impulsar un marc de col·laboració, on analitzar les 
possibilitats de compartir instruments i tecnologies que puguin integrar la informació en 
suport digital sobre el patrimoni cultural, amb la finalitat que els usuaris puguin accedir-
hi de forma integrada. 
 

Són d’especial interès la generació d’eines de gestió i de visualització mitjançant 
arquitectures tecnològiques construïdes amb software lliure i escalables, que permetin 
la integració de les dades, l’adaptació als requeriments dels gestors i l’adequació als 
desitjos i les necessitats dels usuaris finals. És a dir, arquitectures que integrin 
repositoris de dades, protocols de connexió d’informació, mòduls per a l’enriquiment de 
la informació mitjançant la co-creació, i visualització de la informació segons els perfils 
d’usuaris. 
 

Fonaments de dret 
 

Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
  

Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
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Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el 
seu art. 47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions d’intencions de 
contingut general o bé que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 
 

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 
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el protocol general entre Erfgoed Leiden on Omstreken, Tresoar, 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona per establir un marc de col·laboració 
en matèria de gestió d’informació digital referida al patrimoni cultural, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Protocol general entre Erfgoed Leiden on 
Omstreken, Tresoar, Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Barcelona. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, Erfgoed Leiden en Omstreken 
(ELO) el qual pertany al municipi de Leiden, 
amb domicili a Boisotkade 2a, 2311 PZ 
Leiden (Holanda), representat per la Sra. 
Ariela Netiv, Directora de Erfgoed Leiden 
en Omsreken. 
 
 
De l’altra, Regeling Letterhoeke (Tresoar) 
que pertany a la província de Fryslân, i al 
Govern dels Països Baixos, domiciliada a 
Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden (Països 
Baixos), representat per Mr Bert Looper, 
Director de Tresoar. 
 
 
De l’altra, la Diputació de Barcelona, amb 
adreça registrada a la Rambla de 
Catalunya, 126, 08006 Barcelona, amb 
número ID P-0800000-B, representada en 
aquest acte pel Delegat Diputat de Cultura,  
Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, d’acord 
amb la delegació de poders i funcions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, 

General Protocol between Erfgoed Leiden 
on Omstreken, Tresoar, Generalitat de 
Catalunya and Diputació de Barcelona. 
 
REUNITED: 
 
On the one hand, Erfgoed Leiden en 
Omstreken (ELO) that belongs to the 
Municipality of Leiden, domiciled in 
Boisotkade 2a, 2311 PZ  Leiden (The 
Netherlands), represented by Mrs. Ariela 
Netiv, Director of Erfgoed Leiden en 
Omstreken. 
 
On the other, Regeling Letterhoeke 
(Tresoar) that belongs to the Province of 
Fryslân and the Dutch Government 
domiciled in Boterhoek 1, 8911 DH 
Leeuwarden (The Netherlands), 
represented by Mr Bert Looper, Director of 
Tresoar. 
 
On the other, Diputació de Barcelona, 
registered address in Rambla Catalunya 
126 08008 Barcelona (SPAIN) with ID 
number P-0800000-B, represented in this 
act by the Delegate Deputy of Culture, Mr. 
Juanjo Puigcorbé Benaiges, according to 
the delegation of powers and functions of 
the organs of the Barcelona Provincial 
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diferents del plenari, establerts a la Refosa 
1/2016  i assistit pel Delegat Secretari, Sr. 
Joan Guasch i Marimon, en virtut dels 
poders que li van ser atorgats pel Decret 
núm. 7731/16, de 28 de juliol, del President 
de la Corporació, publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2016). 
 
 
I de l’altra, la Generalitat de Catalunya 
(Gencat), representada en aquest acte per 
XXX 
 
Totes les parts, de mutu acord i reconeixent 
la seva plena capacitat per formalitzar en 
aquest acte aquest protocol general: 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que, les quatre institucions tenen com a 
objectiu comú el desenvolupament d’eines 
per a la gestió de la informació del 
patrimoni cultural en entorns digitals, així 
com la generació de nous canals i  
productes, que contribueixen a un millor 
accés i difusió i que esdevinguin 
instruments de progrés, valors de qualitat 
de vida, i factors clau per al 
desenvolupament d’una societat més 
qualificada.   
 
II. Que les parts volen impulsar 
l’acreixement de la informació digital i la 
gestió de projectes de documentació en el 
camp del patrimoni europeu,  a través del 
disseny i construcció de tecnologia de 
software lliure per tal de compartir  
col·leccions digitals del patrimoni cultural, 
de manera més eficaç i eficient. 
 
ACORDEN: 
 
Primer. L’objecte d’aquest protocol general 
és establir el marc de col·laboració entre  
ELO, TRESOAR, DIBA I GENCAT per 
analitzar les possibilitats de compartir eines 
i tecnologies que permetin integrar 
informació de diferents fonts de dades dels 
respectius territoris mitjançant l'estructura 
de metadades. 
 
L’interès de les parts se centra en el 
disseny d’un projecte per a la construcció 
d’una arquitectura tecnològica de software 

Council, different than Plenary established 
by the Consolidated Restated Text 1/2016 
and assisted by the Delegate Secretary, Mr. 
Joan Guasch Marimon by virtue of the 
powers conferred by Decree No. 7731/16 of 
the President of the Corporation dated July, 
28, 2016 and published on the BOPB of 
August, 3, 2016. 
 
And on the other, the Generalitat de 
Catalunya (GENCAT), represented in this 
act by XXX 
 
All the parties, by mutual agreement and 
recognizing full capacity to formalize in this 
act, this collaboration agreement: 
 
MANIFEST: 
 
I. That the four institutions aim to develop 
tools for information management of cultural 
heritage in digital environments, as well as 
the generation of new channels and 
products that contribute to improved access 
and dissemination and become instruments 
of progress, values of quality of life and key 
factors for the development of a more 
qualified society. 
 
 
 
II. Those parties want push the increase of 
digital information and the management of 
documentation projects in the domain of 
European Heritage, by the design and 
production of modular and open source IT 
architectures in order to share digital 
heritage collections in a better and more 
efficient way. 
 
AGREE: 
 
First. The purpose of this general protocol is 
to establish the framework for cooperation 
between ELO, threes, I DIBA GENCAT to 
analyse the possibilities of sharing tools 
and technologies to integrate information 
from different data sources in the respective 
territories by metadata structure. 
 
 
The interest of the parties focuses on the 
design of a project to build a technological 
architecture of open source software that 
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lliure formada per diversos elements:  
repositori de dades, connexió d’informació i 
integració de mòduls, mòduls per 
l’enriquiment de dades i interrelació per a la 
consulta i visualització de la informació. 
 
Segon. Les quatre institucions acorden 
crear un comitè de coordinació per tal de 
coordinar les activitats previstes en aquest 
protocol general. Aquest comitè estarà 
format per un representant de cadascuna 
de les parts i tindrà com a principals 
funcions compartir informació i preparar els 
convenis específics a signar necessaris per 
a la consecució dels objectius fixats en els 
punts anteriors. 
 
Els convenis específics a signar, previstos 
en el punt anterior, hauran de determinar 
els compromisos a assumir per cadascuna 
de les parts i la gestió dels possibles drets 
que es deriven dels resultats de les 
activitats comunes. 
 
Tercer. Aquest protocol general serà vigent 
durant un període de quatre anys que 
començaran a comptar des de la data de la 
seva signatura. 
 
No obstant l’anterior, les parts podran 
acordar prorrogar la seva vigència 
mitjançant la signatura d’un pacte exprés. 
 
Quart. Serà causa de resolució anticipada 
del present protocol general l’incompliment 
de qualsevol de les seves clàusules. 
 
El present protocol general també podrà 
resoldre’s de forma anticipada per mutu 
acord de les parts. 
 
En testimoni i perquè així consti els 
sotasignats signen aquest protocol general 
per quadruplicat i en llocs i dates indicades 
sota.” 
 

includes several elements: data repository, 
connection of information and integration of 
modules, modules for data enrichment and 
interaction for query and visualization of 
information. 
 
Second. The four institutions agree to 
create a coordination committee to 
coordinate activities under this agreement. 
This committee will be composed of one 
representative from each party and main 
functions will be to share information and 
prepare the specific agreements to sign 
necessary for achieving the targets set in 
the previous points. 
 
 
The specific agreements to sign, referred to 
in the previous point, will determine the 
commitments assumed by each party and 
the management of any rights arising from 
the results of common activities. 
 
 
Third. This Agreement will remain in force 
for a period of four years that will start 
counting from the date of its signature. 
 
 
Notwithstanding the foregoing, the parties 
may agree to extend its validity by signing a 
mutual consent. 
 
Fourth. Will be cause of early termination of 
this general protocol the breach of any of its 
clauses. 
 
This general protocol may also be solved in 
advance by mutual agreement of the 
parties. 
 
In witness whereof the undersigned have 
signed this general protocol in 
quadruplicate and places and dates 
indicated below.” 

 
Segon.- Facultar al Diputat delegat de Cultura per a la formalització d’aquest conveni i 
per a quantes actuacions se’n derivin. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades per al seu coneixement i 
efectes.” 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres i 
moviments de terres a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2016/9105.- 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 20/09/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 10 de setembre de 2016 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització de tala d’arbres i moviments de terres, a la 
carretera B-423 del PK 4+700 al PK 4+800, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Navàs (expedient núm. 2016/9105). 
 

En data 21/11/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 

“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 10 de setembre de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 76.1, 80.2.e i 104.h 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:  
 

Tala d’arbres 
 

- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 

- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 

 

- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 

- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 

Moviments de terres 
 

- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, 
és a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de l’explanació.  

 

- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant. 

 

- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 
carretera i als seus elements funcionals. 
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- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un 
pendent diferent. 

 

Condicions generals 
 

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

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

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

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

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

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

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

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

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

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització per tala d’arbres i 
moviments de terres, a la carretera B-423 del PK 4+700 al PK 4+800, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 2016/9105), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de 
parada de bus, a la carretera BV-3008 a favor de l’Ajuntament de Fonollosa, en 
resolució de l’expedient 2016/9848.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 

 
“En data 06/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fonollosa de data 3 d'octubre de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de parada de bus, 
a la carretera BV-3008 al PK 2+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Fonollosa (expedient núm. 2016/9848). 
 
En data 15/11/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Fonollosa en data 3 d'octubre de 
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
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s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància 

d’aturada en aquest punt de la carretera. 
 
- L’autobús s’aturarà dins l’espai habilitat per espera del bus escolar, fora de la 

calçada. 
 
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les 

degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents 
itineraris accessibles i segurs. 

 
- S’evitaran arrossegaments de l’espai de parada de l’autobús cap a la calçada de la 

carretera.  
 
- No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial arribin a la calçada de la 

carretera. 
 
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

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

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

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

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres de conformitat amb la documentació presentada, arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirectament de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

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

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Fonollosa, autorització d’obres 
d’instal·lació de parada de bus, a la carretera BV-3008 al PK 2+300, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm. 2016/9848), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Fonollosa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Fonollosa (08259), carrer Església, s/n, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de 
gual a la carretera BV-4608 a favor de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 
en resolució de l’expedient núm. 2016/10517.- 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 02/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà de data 21 d'octubre 
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció 
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de gual, a la carretera BV-4608 del PK 17+060 al PK 17+065, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà (expedient núm. 2016/10517). 
 
En data 21/11/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà en data 21 
d'octubre de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 168 i 169 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:  
 
- S’intentarà deixar el drenatge de la carretera fora del nou gual per tal d’evitar 

cargues sobre la reixa del drenatge, degudes al pas de vehicles que accedeixen i 
surten de l’habitatge. 

 
- 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. Es tindrà especial atenció en 
avisar amb senyalització als vehicles que venen de la corba. 

 
- L’ús del gual serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable del gual de manera que la carretera i les condicions 

de visibilitat i seguretat de la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill 
davant l’eventual sortida d’un vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

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

 
-  L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús del gual, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat del gual tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada. 
 
- El pendent del gual no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de fondària 

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

 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat 

i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

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

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

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

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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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 indirectament de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

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

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 
autorització d’obres de construcció de gual, a la carretera BV-4608 del PK 17+060 al 
PK 17+065, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà 
(expedient núm. 2016/10517), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Hipòlit de Voltregà (08512), Pl. Vila, 1, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de 
màstil per a senyera, a la carretera BV-5224, a favor de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2016/11988.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 02/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló de la mateixa data en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de màstil per a 
senyera, a la carretera BV-5224 al PK 7+580, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2016/11988). 
 
En data 20/12/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló en data 02 de 
desembre de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

 62 

sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el màstil autoritzat en perfecte estat 

de conservació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de 
conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que 
presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  

 
Condicions generals 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

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

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directa o indirectament 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. 

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
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Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, 
autorització d’obres d’instal·lació de màstil per a senyera, a la carretera BV-5224 al PK 
7+580, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló 
(expedient núm. 2016/11988), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Torelló (08571), Pl. 
Ajuntament, 6, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga d’una autorització d’obres 
d’urbanització, a la carretera B-510 del PK 2,020 al 2,360, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Dosrius, a favor de la empresa Promoció 
Immobiliària Roselló 24, SL, en resolució de l’expedient 2013/5480.- 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 10 d'octubre de 2013, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA ROSELLÓ 24, S.L. les 
obres d'urbanització, a la carretera B-510 del PK 2+020 al PK 2+360, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2013/5480). 
 
En data 14 d’octubre de 2016, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, escrit de PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA ROSELLÓ 24, S.L. en que sol·licita 
una pròrroga de la mateixa al·legant que les obres no han estat realitzades per no 
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haver rebut la Llicència Municipal, atès que existeixen motius objectius que han 
ralentitzat el cronograma previst per realitzar les actuacions, i aquestes no han pogut 
ser realitzades encara degut a: 
 

-En primer lloc, les obres efectuades per la Generalitat a la pròpia ctra. B-510, les 
quals, a més, condicionen l’accés al polígon inicialment projectat i modifiquen 
aspectes importants del mateix. 
 
-Es troba en tramitació el projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació de 
l’àmbit. 

 
En data 16 de novembre de 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 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA ROSELLÓ 24, S.L. en 
data 11 d'octubre de 2016, s’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de pròrroga per 
un termini de 18 mesos essent vàlides les condicions establertes al seu dia per 
aquesta Gerència.” 
 
L’article 32 de la de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, disposa que l’Administració, llevat que hi hagi un 
precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers, i que l’acord d’ampliació 
s’ha de notificar als interessats. 
 
El mateix article, al seu punt tercer, disposa que tant la petició dels interessats com la 
decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini 
de que es tracti i que els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la denegació no 
són susceptibles de recurs. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de pròrroga de l’autorització, obres d'urbanització, a la 
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carretera B-510 del PK 2+020 al PK 2+360, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Dosrius, aprovada pel decret de la vicepresidència tercera i presidència 
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 10 d'octubre de 2013 (expedient 
2013 /5480). 
 
Segon.- ATORGAR un període de 18 mesos, des del dia següent a la data en que es 
produeixi la caducitat de l’autorització esmentada al punt primer de la present 
resolució, durant el qual les obres autoritzades hauran de ser executades. 
Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme se’n 
declararà la caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA ROSELLÓ 
24, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Rafael 
Casanova, n. 36. B.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge.- 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: 
 
“Dins de l’Ajuntament de Barcelona, la Regidoria d’Habitatge, 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 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. 
 
Per la seva part, 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 demarcació de Barcelona, mitjançant instruments de cooperació 
tècnica, econòmica i material, en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la 
gestió de la informació, el coneixement, la capacitació i el treball en xarxa, 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. Tant la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Barcelona, com l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona estan 
interessades en disposar d’un marc de col·laboració institucional estable, dins del qual 
poder compartir assumptes d’interès comú, així com 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.  
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució, en tant que l'administració 
pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els 
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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 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 entre ambdues parts d’un 
conveni marc relatiu a la col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de l’habitatge. 
 
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 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. 
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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 
 
Primera.- Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració institucional, a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, relatiu a la 
col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge, de conformitat amb el text de la 
minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

“CONVENI MARC 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA RELATIU 

A LA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL 
EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una part, l'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. 
 
De l'altra, la 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). 
 
Les dues 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 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 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, el coneixement, 
la capacitació i el treball en xarxa, 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. 

 
III. Que interessa a la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 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. 

 
IV. Que per concretar les obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda 

formalitzar aquest conveni de col·laboració. 
 
V. Que la minuta de conveni marc ha estat  aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de ........ 
 
VI. 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 marc 
 
Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i l'objecte és establir els termes de 
la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de 
l’habitatge, des d'una perspectiva pública i local, amb la finalitat de compartir experiències i 
coneixement en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals 
d'habitatge. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts 
 
Ambdues parts es comprometen a:  
 
A) Col·laborar i treballar conjuntament en les iniciatives que es promoguin des de qualsevol 

de les dues administracions públiques signatàries, i específicament en les actuacions 
següents: 

 
- Les relacionades amb els observatoris locals d’habitatge, tant els que ja existeixin com 

els de nova creació, així com els projectes i activitats que a través dels mateixos es 
duguin a terme 

 
- Les relacionades amb l’acció pública municipal orientada a l’ampliació de l’oferta 

d’habitatge assequible i la mobilització dels habitatges buits cap al lloguer, en concret, en 
els casos de concentració d’habitatges buits i en mal estat per part de grans tenidors 

 
- Les relacionades en l’impuls i articulació de nous instruments, operadors i fórmules de 

col·laboració públic-privada, en l’àmbit de la promoció i gestió d’habitatges de lloguer 
assequible 

 
- Les relacionades amb la xarxa de serveis locals d’habitatge, les sinèrgies col·laboratives 

i el treball en xarxa entre municipis grans i petits, en virtut de l’acord d’adhesió a la 
mateixa per part del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
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- I en general, en les actuacions pròpies de les polítiques d’habitatge, com són la 
planificació, la promoció i la gestió de l’habitatge, i també en aquelles actuacions 
connexes de política urbana, gestió pública i innovació 

 
B) Intercanviar informació, tot respectant la normativa de protecció de dades personals i 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.  

 
TERCER.- Modificacions i adhesions 
 
Les parts signants d’aquest conveni marc, 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. Els nous documents concretaran detalladament les accions, els 
terminis i les contraprestacions econòmiques o materials que s’acordin. 
 
QUART.- Vigència i extinció 
 
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. 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
 
a) L’expiració del termini de vigència i, si escau, de les seves pròrrogues, sense haver 

acordat la pròrroga d’aquest. 
b) L’acord per unanimitat de totes les parts que subscriuen el present conveni. 
c) La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de dos mesos, per impossibilitat 

sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest conveni. 
d) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adquirits en aquest conveni 

o en qualsevol de les addendes que se’n derivin. En aquest cas, la part interessada a 
resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva intenció a l’altra part amb 
una antelació mínima de quinze dies, amb la quantificació, si s’escau, dels danys i 
perjudicis causats.  

e) Altres causes d’extinció previstes a la legislació aplicable. 
 
En el cas d’extinció anticipada d’aquest conveni marc, si hi han actuacions en curs 
d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè del 
present conveni, poden acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que 
considerin oportunes, i establir un termini improrrogable per a la seva finalització. 
 
CINQUÈ.- Comissió de seguiment i tècnica 
 
Per assegurar la coordinació de les mesures i el correcte desenvolupament dels pactes, la 
Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona constitueixen una Comissió de Seguiment integrada, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, pel regidor d’habitatge i el Gerent d’Habitatge i, per part de la 
Diputació de Barcelona, pel diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i un representant de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. 
L’esmentada Comissió es reunirà amb una periodicitat anual i tindrà una presidència 
rotatòria. 
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Per a dur a terme la col·laboració interadministrativa i el treball conjunt, ambdues 
administracions constitueixen una Comissió Tècnica integrada per personal de cadascuna, 
que es reunirà a instància de qualsevol dels membres. 
 
SISÈ.- Imatge i comunicació  
 
Ambdues 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. 
 
SETÈ.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquest conveni marc, 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 de les administracions públiques. 
 
- 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. 
 
VUITÈ.- 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 de la ciutat de Barcelona. 
 
NOVÈ.- 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 duplicat en el lloc i data 
que s’assenyalen. 
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<Data i lloc de la signatura> (Sg. 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; Per l’Ajuntament de Barcelona: Josep Mª Montaner Martorell, 
Regidor d’Habitatge; Jordi Casas i Pallarés, Secretari general)” 
(...) 

 
Segona.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, als efectes escaients i 
posterior formalització del conveni.“ 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant concessió administrativa, per a gestionar dues escoles 
de natura situades al parc natural del Montseny, propietat de la Diputació de 
Barcelona, dividit en dos lots: Escola de Natura de la Traüna (lot1) i Escola de 
Natura de Vallcàrquera (lot2), per procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, així com aprovar el Plec d’explotació 
i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars que ha de 
regir aquesta contractació.- 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 l’Escola de Natura de La Traüna i l’Escola de Natura de Vallcàrquera, 
propietats de la Diputació de Barcelona. Ambdós equipaments es troben dins de 
l’àmbit del Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc del 
Montseny, aprovat el desembre de 2008 i dins l’àmbit del parc natural del Montseny, 
segons el Decret 105/1987. 
 
Atès que la funció principal d’aquests dos equipaments és el desenvolupament de 
programes d’educació ambiental. En aquest sentit cal entendre aquest funció com un 
servei públic, associat a la gestió dels espais naturals protegits, en tant que s’ofereix 
als usuaris sota criteris de generalitat i igualtat, en condicions de continuïtat i 
regularitat i en l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, en concret en el Parc 
del Montseny, a l’empara de l’article 84.2, lletres k) i n), del vigent Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, que reconeix als governs locals competències pròpies en la gestió 
d’aquest tipus d’equipaments de lleure i promoció d’activitats i els usos que es porten a 
terme a la muntanya, de l’article 5 del Decret 105/1987, que determina que 
”l’administració del Parc Natural del Montseny correspon a la Diputació de Barcelona”, 
i de l’article 10.1 del text normatiu del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc del Montseny, que estableix que les diputacions de Barcelona i de 
Girona constitueixen conjuntament “l’òrgan gestor del Parc del Montseny”. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar 
directament tots els equipaments públics del conjunt de parcs i, d’altra banda, la 
tipologia dels llocs de treball, horari, contractació laboral i especialització, necessaris 
per a la gestió d’un equipament d’aquestes característiques desaconsellen la seva 
contractació directa per part de la Diputació de Barcelona.  
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Atès que el servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual 
cosa l’empresari prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com 
estableix l’article 5.1.b) de la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte 
de concessió (en endavant D 2014/23/UE). 
 
Atès que en aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic 
objecte del contracte, la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i 
percebre les corresponents tarifes. 
 
Atès que la modalitat de concessió administrativa garanteix la qualitat del servei 
mitjançant la determinació de les condicions i compromisos en els plecs d’explotació i 
de condicions tècniques, administratives i econòmiques que regulen aquest contracte i 
que, en tot cas, confereixen a la Diputació de Barcelona la potestat de supervisió i 
control de la gestió dels equipaments. 
 
Atès que una estimació raonable del temps que requereix el contractista per recuperar 
les inversions que haurà de realitzar per a la prestació dels serveis públics i l’ajustat 
benefici de la concessió, fa necessària una durada idònia del contracte de deu anys 
pel període ordinari, prorrogable per dos anys més, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 18.2 de la D 2014/23/UE.  
 
Atès que en el cas de la gestió d’aquests equipaments objecte d’aquest contracte, es 
donen les característiques que condueixen, seguint la línia habitual de gestió en 
aquest àmbit, cap a la contractació en règim de concessió administrativa on les 
prestacions del concessionari, atenent a cada lot, consistiran en: 
 

• La prestació del servei d’activitats educatives i de lleure per a escoles i 
associacions infantils o juvenils i per a grups organitzats en els termes que 
preveu la normativa vigent. 

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

 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic han redactat la Memòria i el Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 
 
Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris 
d’adjudicació. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació. 
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Vistos els articles 51.6 de la Directiva 2014/24/UE i l’article 142.2 del TRLCSP sobre la 
publicació voluntària en el DOUE dels contractes, així com el Dictamen del Consejo de 
Estado núm. 1116/2015, de 10.3.2016, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del 
sector públic –pàgines 107 a 109- en relació amb la conveniència del sotmetiment dels 
contractes al recurs especial, es considera adient publicar anunci de licitació en el 
DOUE, i preveure que la contractació podrà ser objecte de recurs especial. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de contracte de gestió de serveis públics, en la 
modalitat de concessió administrativa, de durada superior a quatre anys, correspon a 
la Junta de Govern les competències com a òrgan de contractació d’acord amb la 
Disposició addicional segona del Text refós de la llei de contractes del sector públic 
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, de l’apartat 3.1.a) en relació amb el 
3.1.e) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenament i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 14.04.2016, i atesa la 
delegació del Ple conferida a la Junta de Govern (Acord 129/15, adoptat en la sessió 
plenària de 27.07.2015, BOPB del 3.08.2015).  
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi 
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals consistent en el contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat 
de concessió administrativa, per a la gestió de dues escoles de natura situades al Parc 
Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit en dos lots: 
l’Escola de Natura de La Traüna (lot 1) i l’Escola de Natura de Vallcàrquera (lot 2).  
 
Segon.- APROVAR el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació 
de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 
161 del Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Púbic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
 
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Diari de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Perfil del Contractant de la Diputació de Barcelona. 
 

PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I 
ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE DUES 
ESCOLES DE NATURA DINS EL PARC NATURAL DEL MONTSENY, PROPIETAT DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIVIDIT EN DOS LOTS 
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� LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna.  
� LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de 

Vallcàrquera. 
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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 del contracte de gestió del servei públic sota la 
modalitat de concessió administrativa consistent en la gestió de dues escoles de natura, 
situades al Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit en dos 
lots: 
 

� LOT 1: Concessió Administrativa per gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb 
una capacitat de 42 places  

� LOT 2: Concessió Administrativa per gestionar L’Escola de Natura de Vallcàrquera, 
amb una capacitat de 61 places. 

 
L’escola de natura de La Traüna i l’escola de natura de Vallcàrquera han estat qualificades 
com a dotació del Parc, amb l’objectiu de desenvolupar-hi activitats d’educació ambiental, 
funcionant com a casa de colònies, pel Pla especial de protecció d’aquest espai natural, 
aprovat el desembre de 2008. En aquest sentit doncs formen part del “conjunt 
d’equipaments necessaris per assolir els objectius de conservació, gestió i ús públic del 
Parc del Montseny”. 
 
Al seu torn, el Pla d’Ús Públic defineix ambdós equipaments com a equipaments pedagògics 
habilitats perquè grups escolars hi facin estades d’un o més dies i s’iniciïn en el coneixement 
del medi amb programes pedagògics adequats a cada nivell curricular. A més de les 
activitats d’escola de natura, també preveu que es puguin fer estades i cursos per a grups 
organitzats, infantils, juvenils i familiars, i, per tant, es tracta d’unes peces clau per donar 
recolzament a activitats d’educació ambiental com a equipaments amb caràcter educatiu i 
de contacte amb la natura.   
 
La Diputació de Barcelona va rehabilitar el mas “La Traüna” per a realitzar estades 
pedagògiques d’educació ambiental, des de l’any 1986, i la rectoria i mas de Vallcàrquera, 
des de l’any 1996, Ambdós equipaments han estat gestionats, des de la seva inauguració, 
en règim de concessió administrativa.  
 
El codi CPV que correspon és el 92000000-1 
 
1.2) Necessitats i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a la memòria que 
consta a l’expedient i d’acord amb l’estudi econòmic que s’acompanya en l’Annex II del 
present Plec. 
 
1.3) Règim econòmic del contracte 
 
1.3.1) Transferència del risc operacional en la concessió i caràcter estimatiu de les 
previsions econòmiques. 
   
El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual cosa l’empresari 
prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com estableix l’article 5.1.b) de 
la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 
2014/23/UE). 
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En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic objecte del contracte, 
la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i percebre les corresponents 
tarifes. 
 
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc operacional, 
amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter estimatiu. 
 
1.3.2) Pressupost de licitació (inversió) 
 
El/s concessionari/s haurà/n d’invertir en els equipaments, atenent a cada lot, i d’acord amb la 
clàusula 2.1, apartat cinc, referent a les obligacions del concessionari, els imports mínims 
següents: 
 

LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traúna 
 
Inversió mínima de 25.000 euros a realitzar durant els deu anys de durada de la concessió, 
destinada a actuacions de millora o manteniment de l’equipament.  
 

LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de Vallcàrquera 
 
Inversió mínima de 25.000 euros a realitzar durant els deu anys de durada de la concessió, 
destinada a actuacions de millora o manteniment de l’equipament.  
 
Un mateix licitador podrà optar per un, o tots els lots segons estimi convenient. 
 
Aquests imports quedaran fixats definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti 
adjudicatari/s i s’aplicarà amb la quantitat anyal mínima de dos mil cinc-cents euros (2.500 €), 
per cada lot. 
 
Els licitadors en l’oferta econòmica han d’igualar o augmentar la inversió mínima establerta 
atenent a cada lot. 
 
1.3.3) Contraprestació econòmica 
 
El concessionari percebrà una previsió anual d’ingressos de:  
 
- Cent sis mil vuit-cents seixanta quatre euros amb setanta-nou cèntims (106.864,79 €) de 

mitjana anual, en concepte dels preus privats satisfets pels usuaris per les diferents 
activitats que es duguin a terme a l’escola de natura la Traüna, així com pel cost de 
determinades actuacions de manteniment assumides per la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb la previsió econòmica d’ingressos durant els anys de concessió establerta 
en l’Annex II. 

- Cent vint mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb noranta-dos cèntims (120.548,92 €) de 
mitja anual en concepte dels preus privats satisfets pels usuaris per les diferents 
activitats que es duguin a terme a l’escola de natura la Vallcàrquera, així com pel cost de 
determinades actuacions de manteniment assumides per la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb la previsió econòmica d’ingressos durant els anys de concessió establerta 
en l’Annex II 

 
Juntament amb aquests ingressos, el concessionari haurà de preveure i assumir les 
despeses pròpies del funcionament dels equipaments i les inversions d’acord amb la seva 
oferta. 
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1.3.4) Tarifes 
 
D’acord amb la clàusula 2.1 apartat tercer referent als drets del concessionari, el 
contractista, prèvia autorització per part de la Diputació de Barcelona, podrà realitzar 
activitats complementàries de caràcter pedagògic, cultural o de lleure, compatibles i adients 
amb els objectius de l’equipament, aplicant les tarifes corresponents, que hauran de ser 
aprovades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
El concessionari haurà d’incloure dins de l’auditoria de viabilitat de la concessió, a la qual es 
refereix la clàusula 1.10, una primera proposta d’activitats i serveis amb els preus proposats 
 
1.4) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte tindrà una durada de 10 anys a comptar des de la signatura del contracte. 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 12 anys.  
 
1.5) Valor estimat del contracte    
 
El valor estimat del contracte, agrupant els dos lots, als efectes d’allò que disposa l’article 88 
i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 8 de la 
Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 
2014/23/UE) i l’article 3.2 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, és de dos milions nou-cents noranta-vuit mil setanta-vuit 
euros amb vuitanta cèntims, IVA exclòs, (2.998.078,80 €), que inclou la totalitat dels 
ingressos previstos per la vigència inicial del contracte més la pròrroga, més el valor dels 
serveis i subministraments i el valor del patrimoni dels immobles, que la Diputació de 
Barcelona posa a disposició del contractista i que són necessaris per a la prestació dels 
serveis objecte de concessió. 
 
Per determinar l’import del valor estimat del contracte s’ha utilitzat el mètode de càlcul 
consistent en el sumatori de tots els béns, subministraments i serveis que la Diputació de 
Barcelona posa a disposició del contractista i que són necessaris per a la prestació dels 
serveis objecte de concessió, tot d’acord amb l’estudi econòmic establert en l’annex II dels 
presents plecs. 
 
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
L’apartat 5.1.5.2.a) de la Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General de 
Patrimoni de l’Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, sobre l’efecte directe de les noves Directives comunitàries en 
matèria de contractació pública, estableix que donat que el TRLCSP no estableix cap règim 
jurídic per als contractes de gestió de serveis públics subjectes a regulació harmonitzada, el 
mateix es regirà: 
 

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

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

- i per últim, s’aplicaran les normes del TRLCSP corresponents 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 
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Estado núm. 1116/2015, de 10.3.2016, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del sector 
públic –pàgines 107 a 109- en relació amb la conveniència del sotmetiment dels contractes 
al recurs especial, es considera adient publicar anunci de licitació en el DOUE, i preveure 
que la contractació podrà ser objecte de recurs especial. 
 
Per tant, la contractació es tramitarà de forma ordinària i subjecta a regulació harmonitzada, 
i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més 
d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del 
TRLCSP . 
 
1.7) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació serà de 2.500,00 €, que haurà d’abonar el concessionari en proporció al 
pressupost de licitació (inversió) de cada lot. Lot 1: 1.250,00 €, Lot 2: 1.250,00 €.  
 
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que 
s’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, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents: 
 
SOBRE NÚM. 1  
 
Portarà la menció: “Documentació administrativa per a la contractació de la gestió de 
serveis sota la modalitat de concessió administrativa per a gestionar dues escoles de 
natura, situades al Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, 
dividit en dos lots: 
 

� LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La 
Traúna. 

� LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de 
Vallcàrquera, 

  
presentada per ..................", i haurà de contenir la documentació següent: 
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb 
el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació 
(DEUC). 

 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:  

 
- part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder 

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

 
- apartat A (lots): indicar el lot a què es presenta. 
 
- apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): emplenar. 

 
El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà de complimentar els 
apartats del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma 
actualitzada.  

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

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

 
- apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): emplenar, 
 
- apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP. 

 
- part III relativa a motius d’exclusió: emplenar. 
 
- part IV relativa als criteris de selecció: a emplenar només el primer incís, en sentit 

positiu o negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en 
constar en el PCAP. 

 
- part V relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no emplenar. 
 
- part VI relativa a les declaracions finals: emplenar. 

 
El DEUC s’ha de presentar en format paper i signat 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 
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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’ells ha d’aportar el 
corresponent DEUC. 
 
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un 
altre, el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què s’apliquin 
els mateixos criteris de selecció. 
 
b) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model 
que consta com annex III al PCAP.  

 
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de 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 1.17) del present Plec. 
 
SOBRE NÚM. 2 
 

LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de ....... (consignar objecte del 
contracte i lot)................ presentada per .................” i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 

• Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
• Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 

de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec. 
 

LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de Vallcàrquera 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de ....... (consignar objecte del 
contracte i lot)................ presentada per .................”,  i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 

• Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
• Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 

de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec. 
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ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició 
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
SOBRE NÚM. 3 
 

LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna 
 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica per a la contractació de ....... (consignar objecte del 
contracte i lot)................ presentada per .................”, i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 

• Relació numerada de la documentació inclosa. 
 

� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa 
per a la gestió de l’escola de natura de la Traüna dins el parc natural del Montseny 
(lot 1), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al present Plec d’explotació i 
de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars, que accepta 
íntegrament, i ofereix un pressupost de licitació (inversió) de...................euros. (La 
quantitat del pressupost de licitació regulat en la clàusula 1.3.2 d’aquest Plec haurà 
d’expressar-se en lletres i xifres)  

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 

automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec, 
numerada i indexada. 

 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de Vallcàrquera 

 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica per a la contractació de ....... (consignar objecte del 
contracte i lot)................ presentada per .................”, i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 

• Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa 
per a la gestió de l’escola de natura de Vallcàrquera dins el parc natural del Montseny 
(lot 2), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al present Plec d’explotació i 
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de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars, que accepta 
íntegrament, i ofereix un pressupost de licitació (inversió) de...................euros. (La 
quantitat del pressupost de licitació regulat en la clàusula 1.3.2 d’aquest Plec haurà 
d’expressar-se en lletres i xifres)  

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 

automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec, 
numerada i indexada. 

 
1.9) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera 
i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
- Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Criteri: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 
 
Mínim: Imports mínims següents en algun dels tres exercicis esmentats, atenent al 
nombre de lots presentats: 

 
- Un lot: 2.500 € 
 
- Combinació de dos lots: 5.000 € 

 
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: 

 
1.- 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 la realització de, com a mínim, un servei 
de característiques similars al/s lot/s que es vulgui licitar durant els darrers cinc 
anys, pels imports mínims següents atenent al nombre de lots presentats: 

 
- Un lot: 2.500 € 
 
- Combinació de dos lots: 5.000 € 
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2.- 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, atenent a cada lot: 

 
Mitjans personals: 

 
• Quadre de comandament (mínim 2 persones encarregades del control de 

qualitat i 1 responsable de l’execució del contracte, amb caràcter de director 
de l’equipament), que estiguin, com a mínim, en possessió del títol de 
batxillerat o formació professional equivalent. Com a mínim, una d’aquestes 
tres persones haurà de ser titulat superior en els àmbits següents: Ciències 
de l’Educació, Biologia, Geologia, Ciències físiques, Ciències químiques, 
Geologia, Geografia, Arquitectura, Ciències Ambientals, Ciències 
Econòmiques, Ciències Empresarials, Enginyeria agrícola, Enginyeria 
forestal, Enginyeria industrial o la titulació comunitària homologable, amb 
més de 3 anys de pràctica professional contrastada en el seu àmbit. 

 
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals 
esmentats, la inclusió succinta del currículum professional degudament signat, així 
com també una còpia autèntica o acreditativa de la seva titulació. 

 
1.10 Criteris a tenir en compte en l’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells, atenent a cada lot: 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (49%): 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 2) 
 
LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, 
amb una capacitat de 42 places  
 
Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb 
el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant 
l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 49 punts) 
 

- Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu que 
es complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial interès 
la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la programació 
d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i l’establiment de 
mecanismes d’avaluació dels resultats. 

 
Fins a 10 punts 

 
- Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, 

que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es 
tindrà en compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del 
Montseny i el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), així 
com l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 

 
Fins a 9 punts 

 
- Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 
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general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i 
instruments de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, en particular.  

 
Fins a 7 punts 

 
- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valorarà concretament els criteris de 

qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi 
l’oferta dels programes educatius i de lleure. 

 
Fins a 7 punts 

   
- Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en cas 

d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la gestió 
de l’equipament. 

 
Fins a 4 punts 

 
- Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 

qualificació i en el nombre necessaris. Per sobre del mínim establert en la clàusula 1.9) 
dels presents plecs es tindrà en compte especialment la capacitació en l’àmbit de 
l’educació ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la gestió dels 
serveis d’hostalatge i alimentació.  

 
Fins a 4 punts 

 
- Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de 

difusió adequada als objectius de l’equipament. 
 

Fins a 4 punts 
 

- Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu 
entorn per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i 
l’ús públic, i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en 
l’Estratègia d’Educació Ambiental.   

 
Fins a 4 punts 

 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, 
amb una capacitat de 61 places 
 
• Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord 

amb el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, 
precisant l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 
49 punts) 

 
- Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu que 

es complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial interès 
la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la programació 
d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i l’establiment de 
mecanismes d’avaluació dels resultats. 

 
Fins a 10 punts 

 
- Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, 

que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es 
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tindrà en compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del 
Montseny i el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), així 
com l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 

 
Fins a 9 punts 

 
- Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 

general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i 
instruments de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, en particular. 

 
Fins a 7 punts 

 
- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valoraran concretament els criteris de 

qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi 
l’oferta dels programes educatius i de lleure. 

 
Fins a 7 punts 
 

- Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en cas 
d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la gestió 
de l’equipament. 

 
Fins a 4 punts 

 
- Memòria per fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 

qualificació i en el nombre necessaris. Es tindrà en compte especialment la capacitació en 
l’àmbit de l’educació ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la 
gestió dels serveis d’hostalatge i alimentació.  

 
Fins a 4 punts 

 
- Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de 

difusió adequada als objectius de l’equipament. 
 

Fins a 4 punts 
 

- Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu 
entorn per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i 
l’ús públic, i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en 
l’Estratègia d’Educació Ambiental.   

 
Fins a 4 punts 

 
ADVERTÈNCIA 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i 
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment 
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (51%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre núm. 3) 
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LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, 
amb una capacitat de 42 places  
 
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 25.000 euros corresponent a tota la 
durada de la concessió..................................................................................... fins a 30 punts 
 
S’assignarà la puntuació màxima (30 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció 
de les altes, es puntuaran de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Auditoria externa de viabilitat de la concessió, realitzada o validada per una entitat 
o professional degudament acreditat.................................................................fins a 21 punts  
 
S’assignaran 21 punts a cada una de les propostes que presenti una auditoria externa de 
viabilitat de la concessió amb el següent contingut mínim i 0 punts quan no es presenti 
aquesta auditoria o es presenti sense tenir en compte tots els paràmetres: 
 

- Adequació a la demanda de la proposta de serveis ofertats.  
 
- Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments d’aquestes 

característiques.  
 

- Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la despesa i 
d’estabilització del balanç econòmic. 

 
- Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua i energia. 

 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, 
amb una capacitat de 61 places 
 
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 25.000 euros corresponent a tota la 
durada de la concessió......................................................................................fins a 30 punts 
 
S’assignarà la puntuació màxima (30 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció 
de les altes, es puntuaran de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Auditoria externa de viabilitat de la concessió, realitzada o validada per una entitat 
o professional degudament acreditat.................................................................fins a 21 punts  
 
S’assignaran 21 punts a cada una de les propostes que presenti una auditoria externa de 
viabilitat de la concessió amb el següent contingut mínim i 0 punts quan no es presenti 
aquesta auditoria o es presenti sense tenir en compte tots els paràmetres: 
 

- Adequació a la demanda de la proposta de serveis ofertats.  
 
- Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments d’aquestes 

característiques.  
 
- Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la despesa i 

d’estabilització del balanç econòmic. 
 
- Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua i energia. 

 
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 
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criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del 
TRLCSP 
 
1.11) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona. 
 
1.12) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
 
1.13) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.14) Proposicions anormals o desproporcionades   
 
No és procedent. 
 
1.15) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 
 
1.16) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà de mil dos-cents cinquanta euros (1.250,00€) per lot, corresponent al 5% 
del pressupost de licitació (5% de la inversió mínima total), atenent a cada lot que s’hagi 
presentat. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP.  
 
1.17) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 

que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 
del TRLCSP haurà de: 
 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Presentar els següents documents: 

 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament 
de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i 
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella 
en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses 
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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 (consignar 
només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 
1.10 del present Plec. 

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – a excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació 
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no 
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la 
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han 
experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 
 
1.18) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
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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, atenent a l’equipament del lot corresponent, a 
més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que 
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
• Per part del concessionari: 
 
DRETS DEL CONCESSIONARI 
 
1. El concessionari podrà utilitzar aquests equipaments per a la realització de les activitats 

coincidents amb el contingut del present plec d’explotació 
 

2. Tramitarà directament la sol·licitud i reserva de places dels grups als quals interessi 
l'assistència a les activitats proposades, la qual cosa comunicarà a l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement.  

 
3. El concessionari podrà promoure i dur a terme totes aquelles activitats complementàries, 

de caràcter pedagògic, cultural o de lleure, compatibles i adients amb els objectius de 
l’equipament que siguin autoritzades per escrit per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
En el supòsit de que aquestes activitats siguin remunerades, el concessionari podrà 
cobrar directament la retribució per la realització de les mateixes, havent de ser 
aprovades les tarifes corresponents per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.  

 
4. El concessionari podrà dotar les dependències amb els mobles, materials i elements 

necessaris pel seu correcte funcionament prèvia acceptació i autorització de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals. L'esmentat mobiliari, propietat del concessionari, haurà 
d'ésser retirat en finalitzar la concessió llevat que es pacti altra cosa de mutu acord. 

 
5. Utilitzar el nom de l’Escola de Natura La Traüna i de l’Escola de Natura de Vallcàrquera 

en la publicació i difusió de les seves activitats. 
 
6. El concessionari podrà percebre directament dels usuaris els preus privats derivats del 

cost de les seves activitats o dels serveis oferts a les activitats o estades promogudes 
per tercers, sempre d’acord amb el criteri expressat a la clàusula 1.3.4. 

 
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 
 
1. Organitzar i prestar els serveis objecte de la concessió amb estricta subjecció a les 

característiques establertes en el Plec i dins dels terminis assenyalats en el mateix durant 
tot el període de la concessió. Serà la seva responsabilitat complir i fer complir la 
normativa aplicable. 

 
2. Destinar l'àmbit de l’objecte, les seves instal·lacions i annexos a les finalitats específiques 

previstes en el present Plec, llevat d'aquelles activitats culturals, de caràcter pedagògic i 
d'atenció al públic visitant que siguin autoritzades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 
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3. Explotar directament els equipaments i serveis objecte de la concessió i no cedir-la, 
gravar-la, ni traspassar-la a tercers sense autorització de la Diputació de Barcelona. Així 
mateix, s’obliga a no sotmetre a cap tipus de gravamen ni càrrega l’equipament objecte 
de concessió. 

 
4. Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que s'acorda en el present Plec, sense 

altres interrupcions que la que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En 
cas, d'extinció normal del contracte, el concessionari restarà obligat a prestar el servei 
fins que un altre es faci càrrec de la gestió.  

 
5. El concessionari es compromet a invertir l’import fixat en l’oferta formulada per qui en 

resulti adjudicatari, d’acord amb la clàusula 1.3.2) i 2.3) dels presents plecs, segons el 
programa següent: 

 
- Un 50% de l’import total de la inversió ofertada durant tot el període, equivalent als cinc 

primers anys de la durada del contracte. 
- I la resta de la inversió, equivalent als cinc anys últims de la durada del contracte. 

 
En cas de pròrroga la inversió es farà anyalment. 

 
6. Indemnitzar a tercers els danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a persones o 

coses com a conseqüència del funcionament del servei, per actes propis o dels seus 
empleats. A l’empara de l’article 207 del TRLCSP, el concessionari serà l’única persona 
jurídica responsable. 

 
7. Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a 

l’exercici de les activitats concessionades, així com aquelles de caràcter laboral en 
relació als seus empleats, incloses les de previsió, seguretat social, vacances, etc. En 
aquest sentit, el concessionari haurà de tramitar i obtenir les oportunes llicències i 
autoritzacions necessàries per a dur a terme els serveis objecte de concessió.  

 
8. Executar els programes educatius i de lleure, que hauran de ser aprovats per l’Oficina 

Tècnica de Parcs Naturals, que es reservarà la facultat d’avaluar la seva execució d’acord 
amb les condicions establertes. 

 
9. Tenir, sempre que l’equipament estigui en funcionament, una persona responsable al seu 

càrrec. Aquesta persona estarà localitzable durant les hores en què el concessionari no 
presti cap servei a l’equipament. 

 
10. Quan hi hagi pernoctacions, haurà d’identificar una persona durant la nit com a responsable 

de la instal·lació, per atendre qualsevol incidència a l’equipament ocupat. 
 
11. Garantir, en tot moment, que les persones que treballin en l’equipament, a compte seu, 

tinguin un tracte correcte i respectuós envers el públic.  
 
12. Tot el personal del concessionari que hagi de treballar en les activitats objecte de 

concessió haurà de ser personal qualificat i estar en possessió de la titulació establerta a 
la clàusula 1.9) dels presents plecs.  

 
13. El personal lligat al concessionari directament o indirectament estarà assegurat i amb 

cobertura d’accident. 
 
14. El personal a càrrec de la cuina ha de complir amb la normativa vigent sobre manipulació 

d’aliments 
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15. No emmagatzemar productes ni mercaderies fora dels espais habilitats a tal efecte. 
Igualment, tindrà cura que els animals domèstics no penetrin a l’interior de l'equipament.  

 
16. Fer la recollida de la brossa que es generi a l’equipament i als seus recintes i dipositar-la 

en els contenidors instal·lats a tal efecte per a facilitar la seva posterior retirada, 
respectant la selecció del sistema de recollida selectiva. 

 
17. Prendre al seu càrrec les tasques de manteniment ordinari de les edificacions, les 

instal·lacions i, en general, tot l’àmbit objecte de concessió i, de manera especial, vetllar 
per tal que es duguin a terme les revisions de manteniment periòdiques i les inspeccions 
obligatòries d’acord amb la periodicitat que determina la normativa vigent i d’acord amb 
les determinacions del Pla de manteniment, o document similar que li serà lliurat per la 
direcció del Parc.  

 
18. Redacció del protocol d’autocontrol i gestió de l’Aigua i realització dels controls i tràmits 

requerits d’acreditació periòdica de potabilitat de l’aigua. Vetllar perquè el nivell de clor 
sigui l’adequat per a la potabilitat de l’aigua, d'acord amb la normativa vigent. 

 
19. Redacció i seguiment del protocol de control de la legionel·losi. Vetllar pel manteniment 

de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
 
20. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari, i aquest 

únicament tindrà dret a indemnització en els casos que preveu el TRLCSP, per 
concurrència de causes de força major, si bé en l’expedient s’haurà d’acreditar que, 
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir 
i evitar, si això fos possible, els danys produïts. 

 
21. No introduir elements d’infraestructura, equipaments, rètols, senyals, tancaments, ni 

modificar o retirar els existents, sense l’autorització expressa de la Diputació de 
Barcelona. 

 
22. Facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals la realització d’obres de millora i 

condicionament de l’edifici i recintes sempre que així es requereixi amb la suficient 
antelació. 

 
23. No podrà reclamar, en cap cas, a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals indemnitzacions 

per danys i perjudicis ocasionats per obres de millora i manteniment general que puguin 
ocasionar la suspensió temporal de les activitats i que siguin a càrrec de la Diputació de 
Barcelona.  

 
24. El concessionari es compromet a informar immediatament a l’Oficina Tècnica de Parcs 

Naturals de qualsevol suspensió o anomalia en el correcte desenvolupament de les 
activitats. 

 
25. Ser present a les inspeccions dels equipaments i a les revisions dels inventaris de béns i 

instal·lacions, que es faran de forma conjunta amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
tot d’acord amb l’establert a l'apartat B) de la clàusula 3.5) del present Plec. 

 
26. Queda obligat a mantenir en perfecte estat de neteja totes les dependències dels edificis, 

especialment la cuina i els serveis sanitaris. Immediatament després de finalitzar cada 
estada es realitzarà la neteja "a fons" de tota la instal·lació. Així mateix el concessionari 
es compromet a realitzar periòdicament (com a mínim un cop l’any) una 
desinfecció/desinsectació dels equipaments. 
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27. Participar en el procés de participació i funcionament del Sistema de Q de qualitat 
turística del parc natural del Montseny o altres que es puguin promoure. Així, assumirà 
com a propis tots els procediments i protocols que s’estableixin. 

 
28. Als equipaments es disposarà dels fulls i bústies de suggeriments, així com dels 

oportuns fulls oficials de reclamació i denúncia per utilització dels visitants. El 
concessionari es compromet a donar compte a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals dins 
el termini màxim de tres dies de les reclamacions que s’hi formulin, així com de qualsevol 
altre incident, anomalia o desperfecte que tingui lloc, utilitzant els corresponents fulls 
d’incidències 

 
29. Queda obligat a assistir i participar a les reunions que es convoquin per l’Oficina Tècnica 

de Parcs Naturals, individualment o amb altres concessionaris d'equipaments 
pedagògics del Parc natural del Montseny, per a la coordinació i millora de programes 
pedagògics i discussió de metodologies. 

 
30. Qualsevol escrit, imprès, rètol, fulletó, carpeta i altre material públic d’explotació 

d’aquests equipaments ha d’ésser informat prèviament per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals i ha de figurar sempre i en lloc destacat l’anagrama de la Diputació de 
Barcelona, segons disseny, tipografia i models normalitzats, fent constar que 
l’equipament és gestionat en règim de concessió administrativa. L’edició d’aquests 
materials anirà a càrrec del concessionari.  

 
31. Elaborarà i sotmetrà a l’aprovació de la Diputació de Barcelona un Reglament Intern d’ús 

dels equipaments, que reculli les normes bàsiques pel que fa a l’ordre, gaudi dels 
programes i respecte pel medi natural i el patrimoni i d’acord amb el present Plec i els 
seus annexos, que haurà de ser aprovat i/o informat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona i podrà revisar-se quan alguna de les parts ho cregui 
escaient.  

 
32. Elaborar un pla d’autoprotecció de l’equipament, tant per als empleats com per als usuaris, 

aquest pla haurà de ser posat en coneixement de la direcció del parc, i aprovat per 
l’organisme competent, si s’escau. 

 
33. S'obliga a presentar els resums mensuals d’ocupació segons el format proposat per 

l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, i anualment una memòria econòmica i d’activitats on 
es detallin les escoles i usuaris atesos i les dades dels mateixos. Aquesta memòria 
s’haurà de presentar durant el gener de l’any següent.  

 
34. 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. 
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� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.  

 
• Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
La Diputació tindrà els següents drets i obligacions: 
 
DRETS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. Supervisarà i aprovarà el programa i les activitats pedagògiques, culturals i de lleure, el 

disseny de materials didàctics i divulgatius i la campanya de comunicació que el 
concessionari dugui a terme durant el període d'explotació. 
 
A tal efecte, tindrà accés a totes les dependències i requerirà del concessionari les 
informacions i/o documentació que estimi oportunes. Així mateix, podrà convocar les 
reunions que cregui convenients amb el concessionari. 
 

2. Es reserva el dret de col·laborar en l’execució de qualsevol obra, modificació, restitució o 
adequació que proposi el concessionari i hagi estat aprovada per escrit per la Diputació 
de Barcelona. 
 

3. Supervisarà i aprovarà, si s’escau, les activitats de caràcter complementari que es 
puguin realitzar, vetllant per la qualitat de les mateixes. D’altra banda l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona podrà organitzar programes d’activitats 
propis comptant amb la utilització d’aquests equipaments, prèvia comunicació al 
concessionari amb una antelació d’un mes. 

 
4. Podrà editar el material relacionat amb les activitats que es realitzin a l’escola de natura 

“La Traüna” i a l’escola de natura de Vallcàrquera que cregui convenient dins l'oferta del 
seu programa pedagògic i de lleure general. 

 
5. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de control i inspecció del funcionament i l’estat 

de manteniment dels equipaments, el seu entorn i les instal·lacions en general. A tal efecte, 
tindrà accés a totes les dependències, prèvia comunicació de la visita, establirà un 
mecanisme d’inspecció completa anual i requerirà del concessionari les informacions que 
estimi oportunes. Així mateix podrà convocar les reunions que cregui convenients amb el 
concessionari. 

 
6. La Diputació de Barcelona pot extingir la concessió abans del venciment del termini 

estipulat, de manera unilateral, atès l’interès públic. 
 
OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. Es compromet a prendre al seu càrrec el pagament de les despeses dels treballs i obres 

majors de manteniment de caràcter estructural que siguin considerades així per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 

2. Posarà a disposició del concessionari, en el moment de la formalització del contracte 
administratiu, els espais objecte de concessió, que es delimiten en l’annex I. 
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3. Posarà a disposició del concessionari, un cop formalitzat el contracte administratiu, el 
Manual d’ús i el Pla de manteniment o la documentació equivalent de les instal·lacions 
objecte de concessió on es concreten les tasques ordinàries de manteniment i el règim 
d’inspecció i revisió periòdiques de les instal·lacions que ho requereixin 

 
4. La Diputació de Barcelona assumirà les despeses de depuració i tractament de les 

aigües residuals. 
 
2.2) Modificació del contracte 
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 i 282 del dit text 
legal, i per atendre a causes imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient. 
 
2.3) Règim de pagament de la inversió 
 
Les inversions a càrrec del concessionari, amb la quantitat ofertada, es poden concretar en 
petites obres de millora, que no estiguin incloses en els conceptes de manteniment i 
conservació, i en inversions d’adquisició i instal·lació de mobiliari i utillatge, que 
s’incorporarà com a material inventariat dels equipaments. 
 
Tal com s’estableix a la clàusula 2.1) de les “obligacions del concessionari”, aquestes 
inversions, siguin obres o adquisició de material, es justificaran en dos períodes, i sempre 
mitjançant la presentació de les factures corresponents a les actuacions i període acreditat, 
que s’hauran d’acompanyar de l’informe tècnic corresponent per part del tècnic responsable 
del seguiment del contracte, així com de l’acta de recepció de les obres o del material. 
 
En tot cas aquestes inversions estaran sotmeses al procediment d’aprovació que preveu 
aquest plec i caldrà executar-les atenent bàsicament a quatre línies d’inversió detallades a 
continuació:  
 

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

 
- Execució d’obres i modificacions per millorar les condicions d’eficiència energètica i 

per a la incorporació d’energies renovables. 
 
- Manteniment i millora de maquinària i instal·lacions: es refereix a les grans 

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

 
- Adquisició de material, mobiliari i paraments: es refereix a la reposició, ampliació i 

millora del mobiliari de l'equipament i de tot aquell material i parament que no tingui la 
consideració de fungible i que restarà en propietat de la Diputació de Barcelona una 
vegada finalitzat el contracte. 
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2.4) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 286 del 
TRLCSP, les següents: 
 

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

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

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

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

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

 
2.5) Incompliments 
 
Derivades de les verificacions i controls de qualitat que es realitzin, es determinen una sèrie 
d’incompliments graduats en tres nivells: lleus, greus i molt greus. 
 

1. Són incompliments lleus: 
 

a) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments 
de la finca per import inferior a 150 €. 

 
b) L’aportació de qualsevol tipus d’objecte susceptible d’alterar l’estètica o el bon 

funcionament de l’indret. 
 
c) No tenir els animals de companyia convenientment lligats. 
 
d) Qualsevol altre incompliment de les obligacions establertes en el present plec de 

condicions que no estigui tipificat com a greu o molt greu. 
 

2. Són incompliments greus 
 

a) El maltractament de paraula o obra amb els usuaris o el personal tècnic del parc 
així com l’incompliment de les bones relacions de veïnatge. 

 
b) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments 

de la finca per import comprés entre 150 i 300 €. 
 
c) Desenvolupar l'activitat d'una manera incompleta i/o defectuosa. 
 
d) L’incompliment de les instruccions dictades per la Diputació de Barcelona amb 

vista al bon funcionament del servei. 
 
e) Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels assenyalats específicament en 

aquest plec sense autorització de la Diputació de Barcelona. 
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f) La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a un 
correcte desenvolupament de les tasques i serveis especificats en els presents 
plecs. 

 
g) La modificació dels preus privats sense l’autorització de la Diputació de Barcelona. 
 
h) La no disposició dels Fulls de Reclamacions a disposició dels clients.  
 
i) El tercer incompliment lleu en un període d’un any serà considerat com a 

incompliment greu. 
 

3. Són incompliments molt greus 
 

a) Qualsevol agressió física, acte imprudent o negligent que pugui suposar una 
afecció greu a un tercer o a sí mateix. 

 
b) Les negligències que posin en perill la seguretat pròpia, dels clients o d'altres 

treballadors.  
 
c) La construcció de qualsevol edificació o realització de qualsevol obra no 

autoritzada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
d) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments 

de la finca per import superior a 300 €. 
 
e) Qualsevol acte o omissió per part del concessionari que dificulti i/o impossibiliti a 

l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals fiscalitzar o inspeccionar la concessió. 
 
f) Fer obres voluntàries amb l’oposició o sense l’autorització expressa de l’Oficina 

Tècnica de Parcs Naturals. 
 
g) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal i de seguretat social que se’n 

derivin per l’execució de les prestacions. 
 
h) No disposar de les pòlisses d’assegurances exigides en els presents plecs. 
 
i) No invertir l’import mínim anual ofert pel concessionari, o haver realitzat aquesta 

inversió sense l’acord previ de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.   
 
j) El tercer incompliment greu en un període d’un any serà considerat com a 

incompliment molt greu. 
 

2.6) Penalitats 
 
1.- Els incompliments lleus seran penalitzats amb: 
 
- Una multa de fins a 150 € i, en cas de reincidència, de fins a 200 €. 
 
No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb una simple mesura 
d’advertiment, si s’han reparat els fets constitutius de la infracció, o si en el decurs d’un any 
no s’han obert expedients penalitzadors. 
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2.- Els incompliments greus seran penalitzats amb: 
 
- Una multa de fins a 300 € i, en cas de reincidència, de fins a 600 €. 
 
No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb la revocació de la concessió. 
 
3.- Els incompliments molt greus seran penalitzats amb: 
 
- Una multa de fins a 1.500 € o, alternativament, la revocació de la concessió. 
 
La imposició de penalitats serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la 
situació alterada per ell mateix al seu estat originari així com amb la indemnització dels 
danys i perjudicis causats. 
 
Quan es causin danys en béns de titularitat de la Diputació de Barcelona, la direcció tècnica 
del parc determinarà l’import de la reparació, que serà comunicat a l’infractor o a qui hagi de 
respondre per ell per al seu pagament en el termini que s’estableixi. 
 
Quan les actuacions penalitzables siguin comeses per vàries persones conjuntament, 
respondran totes elles de forma solidària. 
 
Per a la imposició de les penalitzacions abans esmentades es seguirà un procediment amb 
audiència prèvia de l’interessat.  
 
2.7) Intervenció del servei 
 
Si de l’incompliment del contracte per part del concessionari es derivés una pertorbació del 
servei o es produïssin 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 concessionari haurà d’abonar a la Diputació de Barcelona els danys i 
perjudicis que efectivament li hagin estat irrogats. 
 
2.8) Termini de recepció dels equipaments. 
 
El termini especial de recepció serà de quinze dies a comptar des del lliurament dels 
immobles objecte de la present concessió, d’acord amb el que es disposa a la clàusula 2.9) 
del present Plec, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document 
acreditatiu. 
 
2.9) Reversió de les instal·lacions a la Diputació de Barcelona 
 
Una vegada extingit el contracte el concessionari deixarà les dependències objecte de 
concessió 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. 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals es reserva la potestat de verificar que les obres, 
instal·lacions, béns i medis auxiliars aportats per la Diputació, estiguin en igual condicions 
que en el moment del seu lliurament a l’inici de la concessió. 
 
Per aquest motiu, es fixa un període prudencial de 3 mesos, anteriors a la reversió estipulada 
per a què l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona adopti les 
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disposicions escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present 
concessió es verifiqui en les condicions convingudes.  
 
2.10) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de 30 dies a comptar des de la data de recepció dels 
equipaments. 
 
2.11) Cessió 
 
El concessionari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa per escrit de la Diputació de Barcelona, 
i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del  TRLCSP 
 
2.12) Subcontractació 
 
El concessionari tan sols podrà subcontractar vàlidament la realització de prestacions 
accessòries del contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 289 del  
TRLCSP. 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el concessionari haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec d’Explotació i de Condicions 
Tècniques, Administratives i Econòmiques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives 
Generals de la Contractació de la Diputació de Barcelona, aprovat per decret de Presidència 
número 159/14, de 23 de gener de 2014, i publicat al BOP en data 4 de febrer de 2014, pel 
reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desplegament, així com per la resta 
de normativa legal aplicable. 
 
2.15) 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). 
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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. 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del concessionari 
 
El concessionari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i 
en matèria mediambiental. 
 
2.17) Assegurances 
 
El concessionari s’obliga a disposar de les pòlisses d’assegurances següents: 
 
I.- Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers derivats de l’estat i 
ocupació dels immobles, del funcionament de les instal·lacions i serveis i del 
desenvolupament de les activitats per un import mínim de 300.000 euros. 
 
II.- Una pòlissa d’assegurança per a accidents per a aquelles activitats que el concessionari 
organitzi directament. 
     
La maquinària de l'equipament o els equips d’ús per desenvolupar l’activitat que estiguin 
subjectes a revisions periòdiques o que hagin de disposar d’assegurança siguin de propietat 
del concessionari o del seu personal hauran de disposar dels corresponents certificats o 
pòlisses actualitzades 
 
El concessionari, per la seva banda, haurà de contractar una pòlissa d'assegurança pel 
mobiliari, equips i continent de la seva propietat dins l'equipament, contra robatori, 
vandalisme i incendi. 
 
2.18) Lloc de prestació objecte del contracte 
 
El lloc de la realització de la concessió administrativa per a la gestió de les dues escoles de 
natura són, atenent a cada lot: 
 

� LOT 1: Escola de Natura de La Traüna, situada al Parc Natural del Montseny, propietat 
de la Diputació de Barcelona. 

 
� LOT 2: Escola de Natura de Vallcàrquera, situada al Parc Natural de Montseny, 

propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
2.19) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, 
al Director/a del Parc Natural del Montseny. 
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El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.20) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador 
durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del 
contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, 
“Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament 
per a la gestió del present expedient de contractació i pel al temps estrictament necessari 
per al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides 
amb el seu consentiment si ho autoritza una llei.  
 
Els afectats poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol 
altre dret que els correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud, al Registre General de 
la Diputació de Barcelona mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines que 
es poden consultat a http://www.diba.cat/web/registre” 
 
A.- Deure de Secret. 
 
El concessionari i els seus treballadors implicats en els Tractaments de Dades de Caràcter 
Personal queden expressament i específicament obligats a complir amb el deure de secret, 
en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD, sobre tota aquella informació referida a 
Dades de Caràcter Personal o antecedents que poguessin conèixer com a conseqüència del 
compliment del contracte, obligacions que subsistiran de manera indefinida fins i tot després 
de finalitzar i extingir-se la relació establerta al contracte. 
 
B.- Compliment de l’article 12 de la LOPD. 
 
El concessionari, en qualitat d’Encarregat del Tractament de les Dades de Caràcter 
Personal contingudes en un Fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, queda obligat i 
es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del 
RDLOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions d’aquesta per a l’estricte i 
exclusiva prestació contractual, d’acord amb les prescripcions tècniques del contracte. 
  
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la establerta, 
o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o les instruccions de la 
Diputació de Barcelona, el concessionari, serà considerat responsable del tractament i 
respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions 
que es puguin produir al respecte.  
 
C.- Titularitat del Fitxer. 
  
Les dades que seran tractades en el decurs del present contracte seran les identificatives de 
nom i cognoms, data de naixement, DNI, telèfon, adreça postal i adreça electrònica. 
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D.- Obligacions específiques del concessionari, com a Encarregat del Tractament. 
 
El concessionari, queda obligat i es compromet en relació a les Dades de Caràcter Personal 
obtingudes com a conseqüència de la prestació contractual:  
 

� A utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de les prestacions contractuals 
encarregades en execució del Contracte i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una 
finalitat distinta o incompatible.  

 
� A no difondre-les ni permetre’n l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a 

la seva conservació, a terceres persones, sense autorització de la Diputació de 
Barcelona (responsable del fitxer). 

 
� A no conservar cap còpia dels suports que continguin les Dades de Caràcter Personal 

objecte de tractament. 
 

� A adoptar i aplicar les Mesures de Seguretat de Nivell Bàsic, segons s’indica en el 
punt H, d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al Títol 
VIII Reglament de desenvolupament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole 
tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les Dades de Caràcter Personal 
que provenen del fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, Responsable del 
fitxer, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de 
la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan 
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, el 
concessionari, haurà de posar en coneixement de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals immediatament desprès de ser detectada, qualsevol sospita o constatació 
d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment de les 
mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament. 

 
� A comunicar a la Diputació de Barcelona que les Dades de Caràcter Personal que 

utilitzarà per a l’execució del Contracte, hagin estat recollides complint amb la LOPD y 
el RDLOPD. 

 
� A notificar qualsevol exercici de drets ARCO al Responsable del Fitxer de manera 

immediata, i en qualsevol cas abans de 24h. 
 
E.- Destrucció / Devolució de les Dades de Caràcter Personal. 
 
El concessionari, acomplerta la prestació contractual, haurà de destruir les Dades de 
Caràcter Personal i els suports o documents en el que consti alguna Dada Personal objecte 
de tractament, una vegada hagi retornat a la Diputació de Barcelona aquestes dades. El 
retorn de les dades a aquesta Corporació es durà a terme en el format i suports que s’hagin 
especificat o, en el cas de no haver-se definit prèviament, en els utilitzats per el 
concessionari, per al seu emmagatzematge.  
 
En el cas que una Norma Legal prevegi llur conservació: caldrà indicar-ne quina, el 
concessionari, haurà de procedir a la devolució de les Dades de Caràcter Personal i els 
suports o documents en els que consti alguna Dada Personal objecte de tractament a la 
Diputació de Barcelona, Responsable del Fitxer o a l’Encarregat del Tractament que designi 
l’Òrgan de Contractació, el qual garantirà la conservació en compliment de la Norma Legal 
de referència.  
 
Un cop finalitzada la relació contractual el concessionari, podrà conservar, adientment 
bloquejades, les Dades de Caràcter Personal que hagin estat objecte de tractament, 
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únicament durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la 
seva relació amb la Diputació de Barcelona, Responsable del Fitxer.  
 
F.- Subcontractació de la realització del Tractament. 
 
La subcontractació amb un tercer de la realització del Tractament de les Dades de Caràcter 
personal es podrà realitzar sempre que es compleixin el següents requisits: 
 

� El Tractament de Dades de Caràcter Personal per part del Subcontractista quedarà 
sotmès a les instruccions de la Diputació de Barcelona. 

 
� El concessionari, comunicarà anticipadament i per escrit a la Diputació de Barcelona 

la intenció de subcontractar, així com els següents aspectes: percentatge de tasques 
subcontractades respecte de l’objecte principal del contracte, identitat del 
Subcontractista i acreditació de la seva aptitud per a la seva execució.  

 
� El Contracte entre el concessionari, Encarregat del Tractament, i el Subcontractista es 

formalitzarà complint amb les condicions establertes pel RDLOPD, i en tot cas, de 
manera prèvia, es posarà en coneixement del Responsable del Fitxer qui es proposa 
contractar i es facilitarà l’accés a la còpia del contracte. 

 
G.- Transferència Internacional de Dades. 
 
Si el concessionari o el Centre de Procés de Dades estan fora d’Espanya, o és previst que 
es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori espanyol caldrà que prèviament al 
tractament es compleixi amb els següents requisits: 
  

� Informar al Responsable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, que impulsa la 
contractació, del tipus de tractament a realitzar i de quin és el país destinatari de la 
transferència, per tal de poder valorar si cal sol·licitar autorització del director de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a la realització de la 
transferència internacional de dades.  

 
� En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de dades 

caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora del 
territori espanyol.  

 
H.- Exercici dels drets ARCO. 
 
En el cas que el concessionari, rebi una petició d’exercici dels drets ARCO (accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició) per part d’un afectat aquesta serà comunicada a la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el termini màxim de 
24 hores.  
 
I.- Els productes software. 
 
Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades personals hauran 
d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat bàsic que permetin aconseguir 
d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la LOPD pel que fa a les 
mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.  
 
J.- Causes específiques de resolució del contracte. 
 
Es consideren causes específiques de resolució del contracte per incompliment de les 
obligacions contractuals respecte de la protecció de dades, les següents:  
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� No guardar sigil respecte a les dades o antecedents de caràcter confidencial.  
� Incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.  
� Obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de la Diputació de Barcelona.  
� Incomplir les condicions especials d’execució definides en aquest plec.  

 
K.- Mesures de seguretat a aplicar:  
 
S’aplicaran les següents mesures adequades al nivell de seguretat Bàsic exigible al 
tractament que es realitzarà: 
 

FITXERS AUTOMATITZATS 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 DE LA CONCESSIÓ 
 
3.1) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat 
en la prestació del servei. 
 
El concessionari haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal 
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament 
i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà al concessionari i aquell 
haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El concessionari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
concessionari a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el 
concessionari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a 
elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la 
informació facilitada per la Diputació. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. Així mateix, el concessionari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al 
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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 mitjans de 
coordinació: 
 

� L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació de Barcelona i el 
concessionari. 

� La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació de Barcelona i el 
concessionari. 

� La presència al centre de treball dels recursos preventius de la Diputació de 
Barcelona i el concessionari. 

 
3.3) Determinacions particulars del projecte de gestió i explotació objecte de 
concessió 
 
L’Escola de Natura de La Traüna i l’Escola de Natura de Vallcàrquera són sengles 
equipaments pedagògics del Parc Natural del Montseny, que tenen com a missió: oferir i 
desenvolupar programes educatius que contribueixin a fomentar el coneixement del medi 
natural i les seves relacions amb la societat, afavorint actituds de respecte envers el medi 
ambient i els valors naturals i culturals del territori i transmetent la importància de l’equilibri 
ecològic, la qualitat del paisatge i el desenvolupament econòmic sota principis de 
sostenibilitat ambiental i equitat social. 
 
En relació amb aquesta missió fonamental, les empreses licitadores hauran de presentar un 
avantprojecte de gestió dels equipaments, atenent al lot que es presentin, d’acord amb 
l’apartat 1.10) dels presents plecs. El contingut mínim d’aquest avantprojecte serà el 
següent: 
 
- Elaboració d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu que 
es complementi amb la seva formació curricular. 
 
- Elaboració d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure 
que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural.  
 
- Redacció d’una proposta d’oferta d’activitats de cap de setmana, formatives o de 
divulgació, adreçades al públic general.  
 
- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació.  
 
- Establiment d’instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols 
d’actuació en cas d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques 
ambientals en la gestió de l’equipament. 
 
- Redacció d’una memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del 
personal amb la qualificació i en el nombre necessaris. 
 
- Pla de divulgació, comunicació i comercialització. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

 107

- Establiment de mecanismes de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats 
del Parc i el seu entorn per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb 
l’educació ambiental i l’ús públic, i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme 
Sostenible i en l’Estratègia d’Educació Ambiental.   

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

1. Objectius generals de l’equipament 
 

Cal definir objectius específics, com a mínim, en els àmbits següents 
 

1.1 Abast de l’equipament pel que fa als seus destinataris. 
1.2 Acció educativa en l’àmbit escolar. 
1.3 Acció educativa en l’àmbit del lleure. 
1.4 Acció formativa per a adults. 
1.5 Integració en el territori. 
1.6 Bones pràctiques ambientals 

 
2. Descripció del servei 

 
2.1 Programes educatius 

2.1.1 Objectius específics. 
2.1.2 Programació: proposta d’activitats. 
2.1.3 Recursos didàctics. 
2.1.4 Avaluació dels resultats  

 
2.2 Programes de lleure 

2.2.1   Objectius específics 
2.2.2   Programació: proposta d’activitats 
2.2.3  Recursos, instal·lacions i espais de lleure 
2.2.4   Avaluació dels resultats 

 
2.3  Acollida i allotjament 
 
2.4 Menjador  

 
2.5 Promoció i difusió de l’equipament 

2.5.1 Estratègies i mitjans de projecció externa. 
2.5.2 Estratègies i mitjans de col·laboració amb altres equipaments, entitats i 

institucions de l’àmbit territorial. 
 

2.6 Altres serveis associats a la gestió de l’equipament 
 

3 Condicions funcionals 
 

3.1 Organització i distribució de l’espai i de les instal·lacions. 
3.2 Horari i calendari de l’equipament. 
3.3  Plans i programes de neteja i manteniment. 
3.4 Plans d’emergència i seguretat. 
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3.5 Mecanismes de comunicació i coordinació amb el Parc. 
3.6  Control de qualitat. 
3.7  Reglament o normes de funcionament. 

 
4 Organització i gestió dels recursos humans 

 
4.1 Relació de llocs de treball i atribució de funcions. 
4.2 Plantilla, amb descripció de la capacitació i atribució als llocs de treball. 
4.3 Organització del personal: dedicació horària. 
4.4   Serveis mínims. 

 
5 Programa de bones pràctiques ambientals 

 
5.1 Optimització i estalvi de consums energètics. 
5.2 Optimització i estalvi en el consum d’aigua. 
5.3 Minimització i gestió de residus. 
5.4   Difusió i pla d’etapes. 

 
6 Estudi de viabilitat econòmica 

 
6.1 Pressupost dels costos de gestió. 
6.2 Previsió d’ocupació i d’ingressos. 
6.3 Balanç i mecanismes d’equilibri pressupostari 

 
El projecte educatiu i de gestió i explotació de l’equipament amb el programa detallat 
elaborat pel concessionari s’haurà de sotmetre a la consideració de l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, la qual podrà introduir els ajustos que cregui 
necessaris. Un cop determinat definitivament el projecte amb el programa, el contractista es 
farà càrrec de la prestació del servei públic comunicant puntualment a la Diputació de 
Barcelona la marxa d’aquest servei, així com la de qualsevol novetat, imprevist, canvi, etc. 
 
En cas de pròrrogues, l’empresa contractista haurà de presentar un nou projecte i programa 
de gestió i explotació pels dos anys de pròrroga següents. Aquesta nova proposta haurà de 
ser validada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
A)  En relació al servei pedagògic a grups escolars 
 
El concessionari durant els dies de curset, haurà de desenvolupar el programa pedagògic 
especificat en la documentació lliurada i amb una ràtio màxima de 10 alumnes per monitor, 
en cas de menors i segons la normativa vigent. Per a activitats amb públic adult i familiar es 
recomana seguir aquesta xifra com a indicativa i mai sobrepassar els 20 participants. Per a 
cada activitat pedagògica amb escolars els monitors hauran de tenir la qualificació 
professional adequada. 
 
B) En relació al servei d'hostalatge  
 
El concessionari haurà de prestar als assistents dels cursets i altres activitats, durant els 
dies que durin dels mateixos, els menjars d'esmorzar, dinar, berenar i sopar, en qualitat i 
quantitat diversa i suficient.  
 
C) En relació a la documentació a portar pels assistents als cursets 
 
Els assistents als cursets hauran d'anar proveïts dels documents acreditatius de les 
assegurances mèdiques que cobreixen la seva estada en la instal·lació (assegurança 
escolar, targeta de desplaçament de la Seguretat Social, mútues particulars, etc…) 
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D) En relació a altres activitats pedagògiques i mediambientals   
 
Qualsevol altre tipus d'activitat complementària o de cap de setmana, només podran ser 
realitzades sempre i quan no interrompin les estades esmentades als apartats anteriors i 
siguin compatibles amb la naturalesa de la concessió. Aquestes activitats s'hauran de 
notificar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, per tal que les autoritzi si ho considera 
oportú. 
 
3.4) Determinacions particulars de les instal·lacions afectes al servei públic. 
 
A) En relació a la durada i capacitat de les instal·lacions 
 
Les activitats pedagògiques tindran una durada variable (normalment entre 1 i 5 dies), i 
podran assistir-hi grups escolars de qualsevol nivell del sistema educatiu, grups d’entitats 
educatives o culturals per a infants i joves, o altres grups organitzats (grups d’adults, 
familiars, d’entitats culturals, etc.) 
 
La capacitat de pernoctacions dels equipaments, incloent-hi els professors és de 42 places, 
en el cas de l’Escola de natura de la Traüna (lot 1) i de 61, en el cas de l’Escola de natura 
de Vallcàrquera (lot 2). 
 
B) En relació al suport tècnic i pedagògic al concessionari 
 
La Diputació de Barcelona nomenarà una persona adscrita a l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, qui actuarà com a interlocutor entre les dues entitats, per donar suport tècnic i 
pedagògic al concessionari, que tindrà entre d’altres funcions: 
 
� La vigilància i control de la correcta execució dels programes pedagògics, amb facultats 

per a la introducció de les variacions que consideri pertinents. 
� En quant als serveis d'hostalatge, la comprovació de la qualitat i quantitat de 

l'alimentació, de l'estat de les instal·lacions i del compliment de les funcions per part del 
personal del concessionari. 

� La coordinació de la participació de l’equipament en el sistema Q de qualitat  turística del 
Parc Natural del Montseny o altres que es puguin promoure.  

� La revisió periòdica de l’estat general de les instal·lacions i del seu correcte manteniment 
i conservació. 

� La vigilància i control de les obres menors a càrrec del concessionari. 
 
C) Obligacions de manteniment del contractista de les obres, instal·lacions, béns i 
medis auxiliars aportats per la Diputació. 
 
El concessionari haurà de conservar les cases, les instal·lacions, el material inventariat i els 
espais exteriors objecte de concessió en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene; 
sent del seu càrrec durant el període d'explotació les reparacions menors tant d'obra com de 
les instal·lacions, i les substitucions del material inventariat malmès, deteriorat o 
desaparegut, qualsevol que sigui la causa.  
 
Qualsevol obra, modificació, restitució o adequació, ja sigui de millora o no, tant de la casa 
com de les seves instal·lacions que el concessionari cregui oportú realitzar o estigui obligat 
per la normativa vigent correrà al seu càrrec, sempre i quan estigui autoritzat per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
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3.5) Especifitats del règim econòmic de la concessió 
  
A) Compte d'explotació i memòria d’activitats 
 
El concessionari s’obliga a lliurar a la Diputació de Barcelona un resum anual de les 
despeses realitzades al seu càrrec als equipaments i generades per les obres, reparacions 
i/o substitucions aprovades. A més, haurà de presentar una memòria d’activitats i estadística 
anual, entre l’1 i el 31 de gener de cada any. 
 
Així mateix, haurà de facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les dades estadístiques 
dels serveis realitzats, segons models lliurats a tal efecte per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals. 
 
B) Inventari 

 
Posteriorment a l'adjudicació, la Diputació de Barcelona i el concessionari, aixecaran Acta 
del mobiliari i d'altres béns i instal·lacions, paraments i estris de cuina i menjador a utilitzar. 
La Diputació de Barcelona actualitzarà aquests inventaris conjuntament amb el 
concessionari mitjançant les revisions que consideri oportunes, preferentment semestrals, i 
aixecarà la corresponent acta que haurà de ser signada per ambdues parts.  
 
Serà a càrrec del concessionari la substitució del material inventariat malmès, deteriorat o 
desaparegut, qualsevol que sigui la causa, havent de ser prèviament autoritzat per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals. 
 
Qualsevol restitució o canvi del material inventariat, propietat de la Diputació de Barcelona, 
haurà de ser aprovat per l’oficina Tècnica de Parcs Naturals. El nou aparell serà propietat de 
la Diputació de Barcelona. 
 
C) Relació de documentació a presentar (relativa a cada equipament i atenent a cada lot) 
 
Mensualment: 
 

- Resum d’ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
- Determinació mensual (o bimensual) de consums de proveïment elèctric, d’aigua i de 

gas. 
 
Anualment: 
 
Fins l’1 de setembre de cada any: 
 

- Proposta de tarifes. 
- Proposta d’activitats per a l’any següent amb la corresponent projecció econòmica. 

 
Fins el 31 de gener: 
 

- Inventari actualitzat dels béns mobles existents. 
- Balanç econòmic (pèrdues i guanys) comparatiu amb l’estudi d’estabilitat 

pressupostària i financera. 
- Pressupost d’ingressos i despeses previst per a l’any següent. 
- Memòria on es detallin totes les activitats i serveis prestats. 
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D) Horari i Calendari 
 
Les escoles de natura de la Traüna i de Vallcàrquera, estaran obertes per a la realització de 
les activitats previstes en aquest plec, durant un període anual mínim de deu mesos i 
oferiran els seus serveis tant pels dies feiners com pels caps de setmana i festius, a 
demanda dels usuaris, durant el calendari mínim d’obertura. 
 
ANNEX I AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
LA GESTIÓ DE DUES ESCOLES DE NATURA DINS EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIVIDIT EN DOS LOTS 
 
� LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna.  
� LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de 

Vallcàrquera. 
 
ÀMBIT DE GESTIÓ LOT 1: 
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ÀMBIT DE GESTIÓ LOT 2: 
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ANNEX II AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
LA GESTIÓ DE DUES ESCOLES DE NATURA DINS EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIVIDIT EN DOS LOTS 
 
� LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna.  
� LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de 

Vallcàrquera. 
 
 
Estudi econòmic (lot 1 i lot 2): 
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La Traüna 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Escoles 17.312,70 17.658,96 18.012,14 18.372,38 18.739,83 19.114,62 19.496,92 19.886,85 20.284,59 20.690,28 21.104,09 21.526,17
Esplais i Ajuntaments 24.063,33 24.544,59 25.035,49 25.536,20 26.046,92 26.567,86 27.099,22 27.641,20 28.194,02 28.757,90 29.333,06 29.919,72
Famílies i associacions 53.503,93 54.574,01 55.665,49 56.778,80 57.914,38 59.072,67 60.254,12 61.459,20 62.688,38 63.942,15 65.221,00 66.525,42
Depuració aigües residuals 2.715,94 2.770,26 2.825,66 2.882,18 2.939,82 2.998,62 3.058,59 3.119,76 3.182,16 3.245,80 3.310,72 3.376,93
Total ingressos 97.595,90 99.547,82 101.538,78 103.569,55 105.640,95 107.753,76 109.908,84 112.107,02 114.349,16 116.636,14 118.968,86 121.348,24
Compres 20.518,36 20.928,73 21.347,30 21.774,25 22.209,74 22.653,93 23.107,01 23.569,15 24.040,53 24.521,34 25.011,77 25.512,01
Consums 11.799,45 12.035,44 12.276,14 12.521,67 12.772,10 13.027,54 13.288,09 13.553,86 13.824,93 14.101,43 14.383,46 14.671,13
Manteniment 8.062,81 8.224,06 8.388,55 8.556,32 8.727,44 8.901,99 9.080,03 9.261,63 9.446,87 9.635,80 9.828,52 10.025,09
Despeses generals 11.932,24 12.170,89 12.414,31 12.662,59 12.915,84 13.174,16 13.437,64 13.706,40 13.980,53 14.260,14 14.545,34 14.836,25
Personal 38.256,42 39.021,55 39.801,98 40.598,02 41.409,98 42.238,18 43.082,95 43.944,61 44.823,50 45.719,97 46.634,37 47.567,05
Total despeses 90.569,29 92.380,67 94.228,28 96.112,85 98.035,11 99.995,81 101.995,73 104.035,64 106.116,35 108.238,68 110.403,45 112.611,52
Balanç econòmic 7.026,62 7.167,15 7.310,49 7.456,70 7.605,84 7.757,96 7.913,11 8.071,38 8.232,80 8.397,46 8.565,41 8.736,72

 Vallcàrquera 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escoles 77.335,70 78.882,41 80.460,06 82.069,26 83.710,65 85.384,86 87.092,56 88.834,41 90.611,10 92.423,32 94.271,79 96.157,22

Famílies i associacions 31.183,75 31.807,43 32.443,57 33.092,44 33.754,29 34.429,38 35.117,97 35.820,33 36.536,73 37.267,47 38.012,82 38.773,07

Depuració aigües residuals 1.573,69 1.605,16 1.637,27 1.670,01 1.703,41 1.737,48 1.772,23 1.807,68 1.843,83 1.880,71 1.918,32 1.956,69

Total ingressos 110.093,14 112.295,00 114.540,90 116.831,72 119.168,36 121.551,72 123.982,76 126.462,41 128.991,66 131.571,49 134.202,92 136.886,98

Compres 13.385,03 13.652,73 13.925,78 14.204,30 14.488,38 14.778,15 15.073,71 15.375,19 15.682,69 15.996,34 16.316,27 16.642,60

Consums 11.130,20 11.352,80 11.579,86 11.811,46 12.047,69 12.288,64 12.534,41 12.785,10 13.040,80 13.301,62 13.567,65 13.839,00

Manteniment 9.307,15 9.493,29 9.683,16 9.876,82 10.074,36 10.275,85 10.481,36 10.690,99 10.904,81 11.122,91 11.345,36 11.572,27

Despeses generals 1.256,95 1.282,08 1.307,73 1.333,88 1.360,56 1.387,77 1.415,52 1.443,83 1.472,71 1.502,17 1.532,21 1.562,85

Personal 71.290,85 72.716,67 74.171,00 75.654,42 77.167,51 78.710,86 80.285,08 81.890,78 83.528,59 85.199,17 86.903,15 88.641,21

Total despeses 106.370,17 108.497,57 110.667,52 112.880,88 115.138,49 117.441,26 119.790,09 122.185,89 124.629,61 127.122,20 129.664,64 132.257,94

Balanç econòmic 3.722,97 3.797,43 3.873,38 3.950,85 4.029,86 4.110,46 4.192,67 4.276,52 4.362,05 4.449,29 4.538,28 4.629,05
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ANNEX III AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
LA GESTIÓ DE DUES ESCOLES DE NATURA DINS EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIVIDIT EN DOS LOTS 
 
� LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna.  
 
� LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar L’Escola de Natura de 

Vallcàrquera. 
 

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. 
 
-  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 116

 
- 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. 

 
� 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. 
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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).” 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 


