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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 30 de març de 2017, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta
cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), Valentí Junyent i
Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut
(ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM),
Rafael Homet i Ventayol (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) i senyors Manuel Reyes López (PP),
Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el
tresorer, senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència el diputat senyor Joan Carles García Cañizares (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 9 de març de 2017
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en els òrgans col·legiats en què
s’articula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya
(SPEEM).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.
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4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret,
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
137/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la
Interlocutòria de 27 d’octubre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 148, instada pel
senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la petició d’extensió
d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declarà la
improcedència de l’extensió d’efectes, per no trobar-se el recurrent en idèntica
situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret,
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
138/2016, que estimà el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la
Interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 151,
instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la petició
d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declarà
la improcedència de l’extensió d’efectes, per no trobar-se el recurrent en idèntica
situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm.
325/2016-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució d’1 de juliol de 2016, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i
materials, derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 12 d’abril de 2015, a
la carretera BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va relliscar a
causa, segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la calçada.

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació el Ple, donar compte de la Sentència,
parcialment favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm. 28/2016C, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor
XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 4 de desembre de 2015,
que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 3 de
novembre de 2015, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243b, a causa de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta per l’existència
d’una taca d’oli a la calçada.

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1114/2017, de data 20 de febrer,
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2017A, procediment abreujat, que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, interposat per Allianz Seguros i Reaseguros, SA, contra el

2

Àrea de Presidència
Secretaria General

Decret de 25 d’octubre 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 26 de setembre de 2015, a la carretera
C246a, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament
a la calçada.
9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1105/2017, de data 20 de febrer,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, juntament amb
l’empresa OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES, SL, en el recurs contenciós
administratiu núm. 6/2017-E, procediment abreujat, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat pel senyor XXX,
contra el Decret de 25 d’octubre de 2016, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident
de trànsit ocorregut el 29 de novembre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa
de l’existència de grava sobre la calçada.

10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1098/2017, de data 20 de febrer,

pel qual s’acorda comparèixer en el procediment núm. 39/2017, que se segueix
davant el Jutjat Social núm. 31 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el
Consorci del Parc del Foix i la Diputació de Barcelona, en reclamació
d’acomiadament nul o, subsidiàriament, improcedent.
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 906/2017, de data 14 de febrer,

pel qual s’acorda comparèixer en el procediment per delicte lleu núm. 326/2016,
que se segueix davant el Jutjat d’Instrucció núm. 29 de Barcelona, amb motiu de
la sostracció, l’11 de març de 2016, d’un ordinador de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison, ja que el seu material informàtic és propietat de la Diputació de
Barcelona.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el

recurs de reposició presentat per l’Associació Alcer- Barcelona contra l’acord de la
Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, en
relació amb la desestimació del seu projecte “Campanya Alcer Barcelona al
festival de la infància – Barcelona” en el marc de la convocatòria de subvencions
per a activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la
demarcació de Barcelona.
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs

de reposició presentat pel Club Patí Vic contra l’acord de la Junta de Govern,
adoptat en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, en relació amb la
desestimació del seu projecte: “CATVIC, creació del primer centre d’alta
tecnificació” en el marc de la convocatòria de subvencions per a activitats i
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular, a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el protocol

d’actuació entre el Síndic de Greuges i les Diputacions de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona.
Gabinet de Premsa i Comunicació
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Microrelats per la
igualtat de gènere».
Direcció de Serveis de Cooperació Local
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el

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

Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 20162017, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la

quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.
Servei de Contractació
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació

conjunta relativa a la prestació del servei social i ambientalment responsable de
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, mitjançant
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert i més d’un criteri
d’adjudicació, a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,
SA.
Servei de Programació
20. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del

Pressupost per subprogrames, del 4rt trimestre de l’any 2016.
Programa de Crèdit Local
21. CALLDETENES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,

denegar una subvenció a l’Ajuntament de Calldetenes a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost
2016.
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Caixa de Crèdit
22. AJUNTAMENT DE LA NOU DE BERGUEDÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per

delegació de la Presidència, la renúncia a un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €
(vuitanta mil euros), per l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, per a finançar
l’actuació “Construcció local municipal multifuncional”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
23. AJUNTAMENT D'ÒDENA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta
cinc mil euros), a l’Ajuntament d'Òdena, per a finançar l’actuació local “Segona
fase del Centre Fraternal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
24. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import 175.000 € (cent setanta cinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, per a finançar l’actuació local “Reforma i ampliació del casal de joves”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar

l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració formalitzat en data 30 de
setembre de 2016, entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu
per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”, que
deixa sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de
data 14 de juliol de 2016.
Gerència de Serveis d’Educació
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions destinades a finançar projectes educatius innovadors, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares
d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona, per a l’any
2017.
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

revocació inicial i parcial, per sobrefinançament, d’un ajut atorgat per acord
adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 11 de juny de 2015,
relativa a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i suport
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d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 20132014.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de

l’Agència Catalana de l’Aigua, en resolució de l’expedient núm. 2016/10068.
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la

empresa Campsa Estaciones de Servicio, SA, en resolució de l’expedient núm.
2016/10387.
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la

empresa BIMSA, en resolució de l’expedient núm. 2016/12182.
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de mur

paral·lel a l’existent (jardinera per a arbustiva) i plantació d’arbres, a la carretera
BV-5222, al terme municipal de Roda de Ter, a favor la empresa Bon Preu, SAU,
en resolució de l’expedient núm. 2016/12366.
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de

l’Ajuntament de Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2016/12371.
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització del tall parcial de carril, a la

carretera BV-5023, al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/12374.
34. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de

l’Ajuntament de Castellbisbal, en resolució de l’expedient núm. 2016/12402.
35. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la

senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/15.
36. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació

provisional d’una caseta pirotècnica la segona quinzena del mes de juny de 2017,
a la carretera B-510, al terme municipal de Dosrius i a la carretera BV-5024 al
terme municipal de Premià de Dalt, a favor de la empresa Comercial de festes i
revetlles, SL., en resolució de l’expedient núm. 2017/161.
37. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de

l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2017/721.
38. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm.
2017/722.
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39. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de

l’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja, en resolució de l’expedient núm.
2017/1997.
40. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de cartell

publicitari, rètol S-320 i panell informatiu S-730, a la carretera BV-5031, al terme
municipal d’Arenys de Munt i denegar una autorització d’instal·lació de rètol S-320
i cartell publicitari a la carretera BV-5031, als termes municipals de Sant Vicenç de
Montalt i Arenys de Munt, a favor del Restaurant Brasa de Bou, en resolució de
l’expedient núm. 2016/8169.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar

l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari
i secundari, per a les estades als equipaments pedagògics existents als parcs
naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa (segon semestre
2016), per import de 2.301 € (dos mil tres-cents un euros).
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació

en un mes del termini de resolució de la convocatòria, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de les subvencions, als ajuntaments de la
província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor
municipals alimentades amb estella forestal o llenya, 2016.
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni

de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona, l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC), per a la realització del projecte PECT “BCN SMART RURAL”,
per import d’1.938.898,52 € (un milió nou-cents trenta-vuit mil vuit-cents norantavuit euros amb cinquanta-dos cèntims).
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar

l’expedient de contractació, mitjançant concessió administrativa, per gestionar
l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol”,
propietat de la Diputació de Barcelona.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les

actuacions del programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals (PPI), per a l’any 2017, relatiu al conveni tipus de cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de
Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca
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del Maresme, per un import de 181.354,32 € (cent vuitanta-un mil tres-cents
cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de

l’adhesió de la Diputació de Barcelona al “Consell Social de l’Observatori de la
Discapacitat Física”.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial

de la revocació parcial de la subvenció atorgada al Centre de Recursos Alternatius
i Pedagògics de Gràcia, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions
a entitats sense ànim de lucre.
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial

de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació Privada Mercè
Fontanilles, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial

de la revocació, parcial o total, de les subvencions atorgades a l’Associació P11
Cultura en Acció, l’Associació de Dones amb Empenta i l’Associació Catalana per
a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants (ACATHI), per
estar sobrefinançades les activitats subvencionades en el marc de la convocatòria
6573/2015, de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial

de la revocació total de les subvencions atorgades a l’Associació d’Imatge
Fotogràfica i Documental “PIEL DE FOTO”, l’Associació Intercultural
Llatinoamericana Dosmundosmil, l’Associació INSPIRA-T, el Consell de Joves de
Terrassa, l’Associació de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya i l’AMPA Jaume
Callís, per no haver presentat la justificació de la subvenció que els va ser
concedida en el marc de la convocatòria 6573/2015, de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar la posició del Grup Socialista. Ens
abstindrem a tots els punts a excepció dels de donar compte i els 16, 17 i 18, que els
votarem a favor.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 de març de 2017.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
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ordinària del dia 9 de març de 2017, es pregunta als diputats i diputades presents si
existeix alguna objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en els òrgans col·legiats en què
s’articula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya
(SPEEM).- 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
El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya (SPEEM), publicat al DOGC núm. 7300 de 2.2.2017, que
deroga l’anterior Decret 48/2009, de 24 de març, ha vingut a configurar de nou el
sistema per considerar-lo un veritable sistema-xarxa, i a dissenyar un model de
vertebració territorial basat en xarxes de cooperació per promoure i articular un marc
estable de col·laboració entre equipaments escènics i musicals catalans.
En la configuració de la seva organització, a l’igual que feia el Decret 48/2009, es
preveu la participació de la Diputació de Barcelona en els seus òrgans centrals.
La Junta de Govern, en la sessió de data 17/12/2015 (ref. AJG 653/15), va procedir a
designar representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Institucional del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals, a Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé
Benaiges, Diputat Delegat de Cultura.
L’entrada en vigor de la nova norma, el proper 2 d’abril, ha motivat que des de la
Direcció General de Creació i Empreses Culturals, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, s’adrecin a la Diputació de Barcelona per tal que es
procedeixi de nou a la designació de les persones que han d’integrar-se en els òrgans
col·legiats en què s’articula el sistema (ref. Reg.E. 1700007355 de data 22.2.2017).
FONAMENTS DE DRET
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en la
sessió del 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona amb relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
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
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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.- PROPOSAR a la persona titular del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya que nomeni les persones que s’indiquen, les quals, d’acord
amb la norma de referència, poden o no tenir la condició de Diputat/Diputada.
Les persones proposades són:
-

l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges, Diputat Delegat de Cultura, com a
vocal en representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Institucional, d’acord amb l’article 25 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

-

La Sra. Mireia Sabaté Grau, Cap de l’Oficina de Difusió Artística, com a vocal
en representació de la Diputació de Barcelona en la Taula Tècnica, d’acord
amb l’article 26 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

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 el
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i a les persones designades, per al seu coneixement i
efectes.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació
de representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“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.
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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 es 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.
Efectuades les designacions de representants i amb motiu d’un canvi de
responsabilitats en dues de les persones designades, el Sr. Carles Segura Buixò i Sr.
Ramon Minoves Pujols, es considera convenient efectuar una modificació en les
representacions que tenien assignades.
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
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona,
en els organismes que es detallen i en el sentit que s’indica:
1.- Consorci de Gestió, Corporació Sanitària (NIF P5800026F)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols,
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona, en la Junta de Govern del
Consorci de Gestió Corporació Sanitària, efectuat per la Junta de Govern en la
sessió de 23.9.2015 (AJG417/15), i nomenar el Sr. Carles Segura Buixó per
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
Segon.- Mantenir vigent la resta de nomenaments efectuats.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci de Gestió Corporació Sanitària, resta de la següent manera:
1.- Les tres persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en
el Consorci de Gestió, Corporació Sanitària com a vocals en la Junta de
Govern, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, els quals poden o no
tenir la condició de Diputats/Diputades, són les següents:
1. Il·lma. Sr. Laura Martínez i Portell
2. Sr. Jordi Roca i Ventura
3. Sr. Carles Segura Buixó
2.- Es designa, d’entre les persones nomenades, l’ Il·lma. Sra. Laura Martínez i
Portell com a Vice-presidenta del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària,
d’acord amb l’art. 8.2 i 14.1 dels seus Estatuts.
2.- Consorci del Barri de la Mina (NIF P0800080D)
Primer- Modificar la designació dels representants nomenats per representar la
Diputació de Barcelona en el Consorci del Barri de la Mina en el sentit següent:
1) Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols, com
a vocal titular representant de la Diputació de Barcelona, en el Consell de
Govern i en la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina,
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 23.9.2015 (JG 417/15), i
nomenar el Sr. Josep Muñoz Luque per a substituir-lo en la representació
que ostentava fins ara.
2) Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Muñoz Luque, com a
vocal suplent de la Sra. Meritxell Budó Pla, en el Consell de Govern del
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Consorci del Barri de la Mina, efectuat per la Junta de Govern en la sessió
de 12.11.2015 (JG 577/15), i nomenar el Sr. Ramir Lafuente Casali per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
3) Mantenir vigents la resta de nomenaments efectuats.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Barri de la Mina, resta de la següent manera:
1.- Les tres persones, titulars i suplents, que han de representar la Diputació
de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els
quals poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8.2.c)
dels Estatuts del Consorci, són les següents:
1 Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla
Suplent: Sr. Ramir Lafuente Casalí
2 Titular: Sra. Àngels Ponsa Roca
Suplent: Sr. Miguel Esteve Brignardelli
3 Titular: Josep Muñoz Luque
Suplent: Francesc Hernández Torres
2.- D’entre les persones designades per al Consell de Govern, el Sr. Josep
Muñoz Luque serà el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10
dels Estatuts del Consorci.
3.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
3.- Comitè per a l’acollida de les persones refugiades (Generalitat de
Catalunya)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols,
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona, en el Comitè per a
l’acollida de les persones refugiades, efectuat per la Junta de Govern en la
sessió de 29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar el Sr. Ramir Lafuente Casali per
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Comitè per a l’acollida de les persones refugiades, resta de la següent manera:
Proposar a la persona titular del departament competent en matèria d’Immigració
de la Generalitat de Catalunya, el nomenament de la persona que ha de
representar a la Diputació de Barcelona com a vocal en el Comitè d’Acollida de
les Persones Refugiades, creat per acord AGOV/151/2015, de 22.9.2015 (DOGC
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6963 de 25.9.2015), Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb l’art.
2.1.b), el qual pot tenir o no la condició de Diputat/da.
La persona designada és: Sr. Ramir Lafuente Casali
4.- Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols,
com a representant suplent de la Sra. Meritxell Budó Pla, en nom de la Diputació
de Barcelona, en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, efectuat
per la Junta de Govern en la sessió de 17.12.2015 (AJG 653/15), i nomenar el Sr.
Josep Muñoz Luque per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Minoves Pujols,
com a representant suplent de la Sra. Meritxell Budó Pla, en nom de la Diputació
de Barcelona, en els Plens de les Taules Territorials de la Infància de Catalunya,
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 17.12.2015 (AJG 653/15), i
nomenar la Sra. Ma. Yolanda Moragues Casabon per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
Tercer.- Mantenir vigents la resta de nomenaments efectuats.
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, resta la
següent manera:
1) Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya,
adscrita al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, en qualitat de vocal, d’acord amb l’art. 4.5.h) del Decret 250/13,
de 12.11.2013, que regula el funcionament i composició de la Taula, són les
següents:
 Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla, Pdta. Delegada Àrea d’Atenció a les
Persones
 Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque, Gerent dels Serveis de Benestar
Social
2) Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en el Ple de les Taules Territorials, o altres òrgans, que
corresponguin d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona,
en qualitat de vocal, d’acord amb l’art. 10 del Decret 250/13, de 12.11.2013,
són les següents:
 Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla, Pdta. Delegada Àrea d’Atenció a les
Persones
 Suplent: Sra. Ma. Yolanda Moragues Casabon, Cap de Servei de Suport
a Programes Socials
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5.- Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” (NIF G36174852)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Segura Buixó, com
a vocal titular de la Diputació de Barcelona, en l’Assemblea General de
l’Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales”, efectuat per la Junta
de Govern en la sessió de 17.12.2015 (AJG 653/15), i nomenar el Sr. Ramon
Minoves Pujols per substituir-lo en la representació que ostentava fins ara, i
mantenir vigents la resta de nomenaments.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, resta de
la següent manera:
Les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació de
Barcelona, en l’Assemblea General de l’Associació “Sociedad Española de
Ciencias Forestales”, d’acord amb l’art. 6 dels seus estatuts, són les següents:
 Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
 Suplent: Sr. Jordi Bellapart Colomer
6. Taula de qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona (Generalitat de
Catalunya)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Segura Buixó, com
a representant suplent de la Diputació de Barcelona, en la Taula de qualitat de
l’aire de la conurbació de Barcelona, efectuat per la Junta de Govern en la sessió
de 29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar el Sr. Ramon Minoves Pujols per
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara, i mantenir vigents la resta de
nomenaments.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, resta de
la següent manera:
Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en la “Taula de qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona”
prevista al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, Horitzó 2020,
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 23.9.2014, amb la
participació de la Diputació de Barcelona, són les següents:
 Titular: Sra. Imma Pruna González, Gerent de Serveis de Medi Ambient de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
 Suplent: Sr. Ramón Minoves Pujols, Assessor Tècnic d’Espais Naturals i
Medi Ambient, que substituirà la Sra. Pruna González, per absència
d’aquesta, i en la representació que ostenta.
7. Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Segura Buixó, com
a vocal titular de la Diputació de Barcelona, en l’Assemblea General del
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, efectuat per la Junta de
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Govern en la sessió de 29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar el Sr. Ramon
Minoves Pujols per substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
Segon.- Mantenir vigents la resta de nomenaments efectuats.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, resta de
la següent manera:
1.- Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 suplents)
en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en
l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de
Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents:
1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
S.1 Suplent: Sr. Josep González Cambray
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
S.2. Suplent: Sra. Imma Pruna González
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
S.3. Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
S.4. Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
S.5. Suplent: Sr. Carlos González López
6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
S.6. Suplent: Sr. Santiago Valls Molina
7. Titular: Sr. David Escudé Rodríguez
S.7. Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres
S.8. Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon
2.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona la designació, d’entre els vuit representants titulars designats per
formar part de l’Assemblea General, dels dos vocals que en representació de la
Diputació de Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern, d’acord amb
els arts. 9f) i 10 dels Estatuts del Consorci. Les persones designades són:
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
3.- Proposar a l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio per a ocupar una de les tres
Vicepresidències previstes als Estatuts del Consorci, d’acord amb els arts. 8 i 10,
tot resultant que per aquest nou període al representant de la Diputació de
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Barcelona li correspondrà ocupar la Presidència del Consorci i dels seus òrgans
de govern fins el 2017. Presidència que és rotatòria i amb una vigència de dos
anys a partir del seu nomenament el 10.11.2015.
4.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
8. Consorci Besòs Tordera (NIF P5800014B)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Segura Buixó, com
a vocal suplent de la Diputació de Barcelona, en la Junta General del Consorci
Besòs Tordera, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 29.10.2015 (AJG
549/15), i nomenar el Sr. Ramon Minoves Pujols per substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara, i mantenir vigent la resta de nomenaments
efectuats.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, resta de
la següent manera:
Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona en
la Junta General del Consorci Besòs Tordera, els quals poden tenir o no la
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, son les
següents :
 Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
 Suplent: Sr. Ramon Minoves Pujols
9. Fundació Fòrum Ambiental (NIF G61534954)
Primer- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Segura Buixó, com
a vocal titular de la Diputació de Barcelona, en el Patronat de la Fundació Fòrum
Ambiental, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 23.9.2015 (AJG 417/15),
i nomenar el Sr. Ramon Minoves Pujols per substituir-lo en la representació que
ostentava fins ara.
Segon.- Mantenir vigent la resta de nomenaments.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, amb la
modificació que ara es proposa, resta de la següent manera:
Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona en
el Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental, que poden tenir o no la condició
de diputat/da, d’acord amb els articles 18.a i 20 dels seus Estatuts, 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, són les següents:
 Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
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 Suplent: Sra. Imma Pruna González
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades pels
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran CUPPoble Actiu), qui diu: Bé, com cada mes, estem a l’espera de la reformulació de la
presència de la Diputació en els diferents organismes. En aquest cas, a més a més,
ens adonem que hi ha la modificació de la participació de les persones que hi
participen, en nou organismes diferents, i, a més a més, que aquests canvis responen
a un canvi d’assignació de dues persones, dos càrrecs de confiança de CiU, que
nosaltres no entenem per què s’ha fet aquest canvi i que, a més a més, afecti tantes
corporacions, més enllà del que he dit a l’inici, de la reformulació de la presència de la
Diputació a diferents organismes.
Per indicació de la senyora presidenta respon el diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU),
qui diu: Només comunicar-li que crec poder dir que en les properes setmanes, i quan
dic setmanes, vol dir que intentarem que no siguin mesos, però saben que hi ha
Setmana Santa entremig i tot això dificulta el calendari, estarem en disposició de
trobar-nos per explicar la primera fase; el que nosaltres entenem per primera fase, del
replantejament de la presència de la Diputació en molts d’aquests organismes i, per
tant, en les properes setmanes tindrem ocasió de parlar-ne més a bastament i amb
propostes concretes sobre la taula.
La senyora presidenta diu: Gràcies, senyor Ciurana. Senyor Duran, en la línia del
senyor Ciurana, dir que estem fent les gestions amb els presidents i les presidentes
dels diferents organismes per anar comunicant, ja, aquest posicionament de la
Diputació de Barcelona. En alguns, ja hem avançat, ja hem acordat, la nostra retirada
de presència, que no vol dir, doncs, de col·laboració per a temes o projectes puntuals.
Per tant, quan tinguem configurat, ja, i haguem parlat amb tots aquests organismes,
que serà en una primera fase, els hi exposarem.
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del
Decret, favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el
procediment núm. 137/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la
Diputació, contra la Interlocutòria de 27 d’octubre de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes
núm. 148, instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la
petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i
declarà la improcedència de l’extensió d’efectes, per no trobar-se el recurrent en
idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un Decret que declara ferma la
Sentència dictada en el procediment núm. 137/2016, que estima el recurs d’apel·lació
interposat per la Diputació, contra la Interlocutòria de 27 d’octubre de 2015, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes
núm. 148, instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la
petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i
declara la improcedència de l’extensió d’efectes sol·licitada, per no trobar-se el
recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
determina que la situació jurídica de l’apel·lat no és equiparable al supòsit previst en la
Sentència d’extensió d’efectes, ja que es dedica al transport de documentació i serveis
de carteria en el lloc de treball de conductor de serveis logístics i no a la conducció de
vehicles oficials com a xofer.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
137/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la
Interlocutòria de 27 d’octubre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 148, instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la petició d’extensió d’efectes de la
Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declara la improcedència de l’extensió
d’efectes sol·licitada, per no trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els
afavorits per aquella Sentència.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del
Decret, favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el
procediment núm. 138/2016, que estimà el recurs d’apel·lació interposat per la
Diputació, contra la Interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes
núm. 151, instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la
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petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i
declarà la improcedència de l’extensió d’efectes, per no trobar-se el recurrent en
idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un Decret que declara ferma la
Sentència dictada en el procediment núm. 138/2016, que estima el recurs d’apel·lació
interposat per la Diputació contra la Interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió
d’efectes núm. 151 instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava en
part, la petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre,
i declara la improcedència de l’extensió d’efectes sol·licitada, per no trobar-se el
recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
determina que la situació jurídica de l’apel·lat no es equiparable al supòsit previst en la
Sentència d’extensió d’efectes, ja que les funcions desenvolupades son completament
diferents.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
138/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la
Interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 151, instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la petició d’extensió d’efectes de la
Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declara la improcedència de l’extensió
d’efectes sol·licitada, per no trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els
afavorits per aquella Sentència.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm.
325/2016-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució d’1 de juliol de 2016, que va desestimar la
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reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i
materials, derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 12 d’abril de 2015,
a la carretera BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va relliscar a
causa, segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la calçada.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment núm. 325/2016-F, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució d’1 de juliol de 2016, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials
derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 12 d’abril de 2015, a la carretera
BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va relliscar a causa, segons afirma,
de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment núm. 325/2016-F, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució d’1 de juliol de 2016, que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals
i materials derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 12 d’abril de 2015, a la
carretera BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va relliscar a causa,
segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació el Ple, donar compte de la
Sentència, parcialment favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm.
28/2016-C, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat
pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 4 de
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desembre de 2015, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la
resolució de 3 de novembre de 2015, que desestimà la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va
tenir lloc a la carretera C-243-b, a causa de la caiguda que va patir amb la seva
motocicleta per l’existència d’una taca d’oli a la calçada.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat una Sentència en el
procediment núm. 28/2016-C, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 4 de desembre de 2015, que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la resolució de 3 de novembre de 2015, que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir
lloc a la carretera C-243-b, a causa de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta
per l’existència d’una taca d’oli a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de
les proves practicades es desprèn l’existència d’una negligència dels serveis
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de mantenir-la
en bon estat que pugin comprometre la seguretat dels usuaris; i, per tant, es conclou
que existeix una connexió causal entre el funcionament del servei públic i els danys
materials produïts.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment núm. 28/2016-C, que
estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra
la resolució de la Diputació de Barcelona, de 4 de desembre de 2015, que
desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 3 de novembre de
2015, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243-b, a causa de la caiguda
que va patir amb la seva motocicleta per l’existència d’una taca d’oli a la calçada. En
conseqüència:
1. Anul·la la resolució impugnada.
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la condemna
a indemnitzar al senyor XXX en la quantia de 1.553,41 euros.
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1114/2017, de data 20 de
febrer, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
6/2017-A, procediment abreujat, que es segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona, interposat per Allianz Seguros i Reaseguros,
SA, contra el Decret de 25 d’octubre 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 26 de setembre de 2015, a la carretera
C246a, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 6/2017-A, procediment abreujat, interposat per ALLIANZ SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. contra el Decret de 25 d’octubre 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 26 de desembre de 2015, a la carretera
C246a, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la
calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes;
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de
manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o
entitats responsables.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
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asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (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).
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. 6/2017-A, procediment abreujat, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona, interposat per ALLIANZ SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. contra el Decret de 25 d’octubre 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 26 de desembre de 2015, a la carretera
C246a, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la
calçada.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
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 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.”
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1105/2017, de data 20 de
febrer, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, juntament amb
l’empresa OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES, SL, en el recurs contenciós
administratiu núm. 6/2017-E, procediment abreujat, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat pel senyor
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XXX, contra el Decret de 25 d’octubre de 2016, que va desestimar la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el 29 de novembre de 2015, a la carretera BP-1241,
a causa de l’existència de grava sobre 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. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part codemandada, juntament amb l'empresa
OBRES I EXCAVACIONS GARCÍA REYES, SL, en el recurs contenciós administratiu
núm. 6/2017-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de
25 d'octubre de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 29 de
novembre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de l'existència de grava sobre la
calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No queda provat l’origen de la grava, ja que no existeix cap talús proper i,
per tant, podria haver caigut d’algun vehicle; b) La carretera estava en un bon estat de
conservació i c) L’Administració va actuar ràpidament quan va ser coneixedora de
l’existència de la grava a la calçada.
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 comparèixer-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, respectivament, de la defensa i representació de la corporació.
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. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (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.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER, com a part codemandada, juntament amb l'empresa
OBRES I EXCAVACIONS GARCÍA REYES, SL, en el recurs contenciós administratiu
núm. 6/2017-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de
25 d'octubre de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 29 de
novembre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de l'existència de grava sobre la
calçada.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
15 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 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.”
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1098/2017, de data 20 de
febrer, pel qual s’acorda comparèixer en el procediment núm. 39/2017, que se
segueix davant el Jutjat Social núm. 31 de Barcelona, interposat pel senyor XXX
contra el Consorci del Parc del Foix i la Diputació de Barcelona, en reclamació
d’acomiadament nul o, subsidiàriament, improcedent.- 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 Social número 31 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada
pel senyor XXX contra el Consorci del Parc del Foix, i la Diputació de Barcelona, en
reclamació d’acomiadament nul o, subsidiàriament, improcedent.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi
en defensa dels interessos de la corporació.
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En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb
l’apartat 2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 31 de Barcelona en el
procediment número 39/2017, instat pel senyor XXX contra el Consorci del Parc del
Foix i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’acomiadament nul o,
subsidiàriament, improcedent.
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 906/2017, de data 14 de
febrer, pel qual s’acorda comparèixer en el procediment per delicte lleu núm.
326/2016, que se segueix davant el Jutjat d’Instrucció núm. 29 de Barcelona, amb
motiu de la sostracció, l’11 de març de 2016, d’un ordinador de la Biblioteca
Francesca Bonnemaison, ja que el seu material informàtic és propietat de la
Diputació de Barcelona.- 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 d’Instrucció núm. 29 de Barcelona tramita el procediment per Delicte lleu
núm. 326/2016, amb motiu de la denúncia formulada pel responsable de la biblioteca
del centre Francesca Bonnemaison –propietat de la Diputació de Barcelona-, per la
sostracció, l’11 de març de 2016, d’un ordinador propietat de la Diputació de
Barcelona.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER, com a perjudicada, en el procediment per Delicte lleu núm.
326/2016, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció núm. 29 de Barcelona, amb
motiu de la sostracció, l’11 de març de 2016, d’un ordinador de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison, ja que el seu material informàtic és propietat la Diputació de Barcelona.
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el procediment esmentat, així com
en les instàncies superiors en què pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició presentat per l’Associació Alcer- Barcelona contra l’acord de
la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, en
relació amb la desestimació del seu projecte “Campanya Alcer Barcelona al
festival de la infància – Barcelona” en el marc de la convocatòria de subvencions
per a activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la
demarcació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Antecedents
1.La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, va aprovar la
convocatòria (8363/2016), que incorpora les bases específiques, per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments
d’interès públic o social de caràcter singular (A-266/16) de l’Àrea de Presidència,
destinades a persones jurídiques sense ànim de lucre i als ajuntaments de la
demarcació de Barcelona.
2. En data 23 de setembre de 2016 l’Associació Alcer- Barcelona va entrar una
sol·licitud de subvenció per a aquesta convocatòria. El títol del projecte era:
“Campanya Alcer Barcelona al festival de la infància – Barcelona”.
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3. La Junta de Govern, en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, va aprovar la
concessió de les subvencions de conformitat amb la proposta de concessió de l’òrgan
col·legiat d’1 de desembre de 2016 (d’acord amb l’informe tècnic de data 24 de
novembre de 2016). En l’apartat tercer de la part resolutiva de l’acord de 22 de
desembre de 2016 s’exclou, entre d’altres, la sol·licitud de l’Associació AlcerBarcelona, perquè el projecte presentat no s’adequa a l’objecte de la convocatòria.
4. En data 8 de febrer de 2017 va tenir entrada al Registre de la Diputació de
Barcelona un recurs de reposició per part Alcer- Barcelona, associació per la lluita
contra les malalties renals.
L’Associació al·lega que l’activitat objecte de la subvenció que sol·liciten és una
activitat de caràcter singular en el marc d’un esdeveniment de caire supramunicipal,
com és el Festival de la Infància, atesa la projecció de l’activitat i la gran rellevància
que té per l’impacte sobre les visites rebudes i la conscienciació de la societat; per
l’interès públic i social de l’activitat i perquè es projecta a un ampli ventall de la societat
civil, i s’ha celebrat dins l’àmbit temporal fixat en la convocatòria.
5. L’informe de proposta de resolució del recurs de reposició, emès en data 6 de març
de 2017 i que s’annexa, exposa que la proposta és desestimar el recurs, ja que
aquesta associació sol·licita la subvenció per a la seva participació en el Festival de la
Infància a través de la realització d’una campanya, mitjançant la instal·lació d’un
estand on es donen regals a través d’un joc amb una ruleta, i s’aprofita per explicar
què és una donació i atendre altres preguntes que els visitants vulguin formular. Així,
tot i que la pròpia activitat de l’Associació té interès públic i social, la singularitat no es
desprèn d’una campanya més que s’ha realitzat durant l’any en el marc de les seves
activitats divulgatives.
L’Òrgan Col·legiat previst en la base 13 de la convocatòria, en sessió de data 7 de
març de 2017, ha aprovat per unanimitat l’informe de proposta.
6. L’article 124.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
preveu que “el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes”.
Els requeriments de tramitació del procediment administratiu han comportat, degut a
l’agenda corporativa de l’òrgan competent, un termini major al que la Llei preveu per
resoldre el recurs de reposició, ja que l’adopció de l’acord de resolució del recurs ha de
ser aprovat per Junta de Govern. Atès que entre la presentació de la instància,
registrada el 8 de febrer de 2017, i l’adopció de l’acord s’ha hagut de reunir l’Òrgan
Col·legiat previst a la Base 13 de les de la convocatòria de referència, la primera Junta
de Govern en què es pot presentar la resolució del recurs de reposició és la del 30 de
març de 2017.
Fonaments de dret
1.Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en relació amb el recurs potestatiu de
reposició.
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2.En aquest mateix sentit, la base 14 de les bases específiques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats i esdeveniments
d’interès públic o social de caràcter singular d’aquesta convocatòria assenyala: “La
resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.”
3. 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 disposen els
apartats 8.2) en relació amb el 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16,
de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, en relació amb
la resolució dels recursos administratius de reposició contra l’acte administratiu
definitiu d’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat en data de 8 de febrer de
2017 per l’Associació Alcer- Barcelona contra l’acord núm. 672/16, adoptat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data de 22 de desembre de 2016, en
relació amb la desestimació del projecte “Campanya Alcer Barcelona al festival de la
infància – Barcelona” en el marc de la convocatòria de subvencions núm. 8363/2016
per a activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a favor de
persones jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de
Barcelona, per tal com ha estat presentat en temps i forma.
Segon.- DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en el recurs de
reposició interposat per l’Associació esmentada a l’acord precedent, d’acord amb els
raonaments i motivacions que figuren als antecedents i amb l’informe de proposta
emès en data de 6 de març de 2017, que s’adjunta a aquest instrument.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Alcer- Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Ibáñez (C’s),
qui diu: Respecte al punt dotzè i a aquest dictamen, fa tres anys sí que es va donar
l’ajut a aquesta organització; llavors, aquest any, quina ha estat la causa de la
desestimació del projecte?
Per indicació de la senyora presidenta dóna resposta el diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui
diu: El que estem fent avui és desestimar el recurs. La desestimació del projecte es va
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fer en el seu moment sobre la base de les bases i la puntuació. Les convocatòries de
subvencions tenen la perversió de com més es comunica i com més es fa, més entitats
s’hi presenten i, per tant, aquí hi ha una puntuació i uns barems tècnics. No tinc cap
inconvenient, si el diputat així ho desitja, per facilitar l’expedient; però veuran que tant
el dictamen 12 com el 13 eren uns recursos que s’havien fet; el primer s’ha estimat
parcialment, que era el Club Patí Vic, i l’altre tècnicament es va desestimar. Jo
insisteixo: estic a la seva disposició perquè si vol veure l’expedient i els informes
corresponents els pugui consultar.
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar el
recurs de reposició presentat pel Club Patí Vic contra l’acord de la Junta de
Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, en relació amb
la desestimació del seu projecte: “CATVIC, creació del primer centre d’alta
tecnificació” en el marc de la convocatòria de subvencions per a activitats i
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular, a favor de
persones jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la demarcació de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Antecedents
1.La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, va aprovar la
convocatòria (8363/2016), que incorpora les bases específiques, per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments
d’interès públic o social de caràcter singular (A-226/16) de l’Àrea de Presidència,
destinades a persones jurídiques sense ànim de lucre i als ajuntaments de la
demarcació de Barcelona.
2.En data 30 de setembre de 2016 el Club Patí Vic va entrar una sol·licitud de
subvenció per a aquesta convocatòria, amb el títol del projecte: “CATVIC, creació del
primer centre d’alta tecnificació”.
La revisió de la documentació per part dels tècnics de la Direcció de Serveis de Suport
a la Coordinació General va posar de manifest que a l’entitat li faltava presentar una
sèrie de documentació estatutària de manera autenticada i que la carta d’interès
municipal que adjuntaven estava signada pel regidor d’esports del municipi i no per
l’alcaldessa, com a representat legal del consistori, que és el requisit que s’estableix a
la base 6 de la convocatòria.
3.La Junta de Govern, en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, va aprovar la
concessió de les subvencions de conformitat amb la proposta de concessió de l’òrgan
col·legiat d’1 de desembre de 2016, (d’acord amb l’informe tècnic de data 24 de
novembre de 2016). En l’apartat tercer de la part resolutiva de l’acord de 22 de
desembre de 2016 s’exclou, entre d’altres, la sol·licitud del Club Patí Vic, perquè
“L’entitat no ha presentat correctament la documentació exigida en la base 6 de la
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convocatòria ni en el moment de la sol·licitud ni una vegada requerida formalment per
tal de fer les esmenes corresponents”.
En data 10 de febrer de 2017 va tenir entrada al Registre de la Diputació de Barcelona
un recurs de reposició per part del Club Patí Vic on al·leguen que van presentar tota la
documentació requerida a l’escrit que van rebre el 20 d’octubre de 2016.
Atès que va haver-hi un error material en el requeriment formal al Club Patí Vic dels
documents que s’havien de presentar per obtenir la subvenció, i que finalment en data
20 de febrer de 2017 el Club va presentar aquest document, l’informe de proposta de
resolució del recurs de reposició emès en data 6 de març de 2017 i que s’annexa,
proposa l’estimació del recurs, i l’Òrgan Col·legiat previst en la base 13 de la
convocatòria, en sessió de data 7 de març de 2017, ha aprovat per unanimitat l’informe
de proposta.
D’acord amb l’informe, la quantitat a atorgar al Club Patí Vic ascendeix a la quantitat
de 3.127,70 €.
4. L’article 124.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
preveu que “el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes”.
Els requeriments de tramitació del procediment administratiu han comportat, degut a
l’agenda corporativa de l’òrgan competent, un termini major al que la Llei preveu per
resoldre el recurs de reposició, ja que l’adopció de l’acord de resolució del recurs ha de
ser aprovat per Junta de Govern. Atès que, entre la presentació de la instància,
registrada el 10 de febrer de 2017 i l’adopció de l’acord, s’ha hagut de reunir l’Òrgan
Col·legiat previst a la Base 13 de les de la convocatòria de referència, la primera Junta
de Govern en què es pot presentar la resolució del recurs de reposició és la del 30 de
març.
Fonaments de dret
1.Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de
reposició.
2.En aquest mateix sentit, la base 14 de les bases específiques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats i esdeveniments
d’interès públic o social de caràcter singular d’aquesta convocatòria assenyala: “La
resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.”
3. 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 disposen els
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apartats 8.2) en relació amb el 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16,
de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, en relació amb
la resolució dels recursos administratius de reposició contra l’acte administratiu
definitiu d’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat en data de 10 de febrer
de 2017 pel Club Patí Vic contra l’acord núm. 672/16, adoptat per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona en data de 22 de desembre de 2016, en relació amb la
desestimació del projecte “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació” en el
marc de la convocatòria de subvencions núm. 8363/2016 per a activitats i
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona, per
tal com ha estat presentat en temps i forma.
Segon.- ESTIMAR les al·legacions presentades en el recurs de reposició interposat
pel Club Patí Vic, d’acord amb els raonaments i motivacions que figuren en els
antecedents i amb l’informe de proposta emès en data 6 de març de 2017, que
s’adjunta a aquest instrument.
Tercer.- APROVAR la concessió d’una subvenció en el marc de la convocatòria
número 201620165120008363, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva a favor del Club Patí Vic, amb NIF
G08635641, per un import de 3.127,70 € (tres mil cent vint-i-set euros amb setanta
cèntims), destinada a finançar les despeses relatives a la creació i posta en marxa del
projecte “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació”, d’acord amb l’informe
de proposta de data 6 de març, aprovat per unanimitat per l’òrgan col·legiat en data 7
de març de 2017. En conseqüència, INCREMENTAR l’import d’aquesta convocatòria
en la quantia de 3.127,70 €.
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 3.127,70 € (tres mil cent vint-i-set
euros amb setanta cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10500/43900/48900, del pressupost de l’exercici 2017 per atendre aquesta
subvenció.
La subvenció s’haurà d’acceptar pel beneficiari sense reserves i estarà subjecta a les
condicions imposades en la concessió i en les bases reguladores de la convocatòria.
Així mateix, l’acceptació de l’atorgament s’haurà de fer de forma expressa en el termini
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.
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La subvenció es destinarà a finançar les despeses produïdes durant l’any 2016 i la
subvenció no serà abonada fins que el beneficiari presenti, abans del 31 de maig de
2017, la justificació de l’activitat subvencionada.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Club Patí Vic.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
protocol d’actuació entre el Síndic de Greuges i les Diputacions de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Antecedents
El Síndic de Greuges té com a missió general la defensa dels drets fonamentals i de
les llibertats públiques dels ciutadans i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les
administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o afecta a un
servei públic, així com les empreses privades que presten serveis d’interès general.
El Síndic de Greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat,
investigant i resolent les actuacions iniciades d’ofici i les queixes formulades a petició
de part.
Fonaments de dret
Les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, actuen en virtut de l’àmbit
de les competències que li atorga l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que atribueix a les diputacions les competències
en matèria d’assistència, cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la
coordinació dels serveis municipals entre sí i la prestació dels serveis de caràcter
supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal; així com el foment, i en el seu cas, la
coordinació de la prestació unificada dels serveis dels municipis dels seus respectius
àmbits territorials, d’acord amb els termes i requisits que es regulen en el propi
precepte.
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.i 1),
sobre aprovació de convenis marcs o protocols generals, de la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de protocol d’actuació entre el Síndic de Greuges i la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida i la Diputació
de Girona, que es transcriu a continuació:
“PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREGES I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Barcelona, a XXX
REUNITS
D’una banda l’Il·lm. Sr. Rafael Ribó Massó, Síndic de Greuges de Catalunya, amb domicili al
Passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona.
I de l’altra,
L’Excel·lentíssima senyora Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona
facultada en virtut de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016.
L'Il·lustríssim senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona.
L’Il·lustríssim senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida.
L’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona.
Els tres càrrecs actuen en virtut de la competència que els hi atorga l’article 90.3 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.
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i
MANIFESTEN
I.
El Síndic de Greuges té com a missió general la defensa dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques dels ciutadans i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les
administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o afecta a un servei
públic, així com les empreses privades que presten serveis d’interès general.
II. El Síndic de Greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat,
investigant i resolent les actuacions iniciades d’ofici i les queixes formulades a petició de
part.
III. Per la seva part, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, actuen en
virtut de l’àmbit de les competències que li atorga l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
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Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que atribueix a les diputacions les
competències en matèria d’assistència, cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, la coordinació dels serveis municipals entre sí i la prestació dels serveis de
caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal; així com el foment, i en el seu cas,
la coordinació de la prestació unificada dels serveis dels municipis dels seus respectius
àmbits territorials, d’acord amb els termes i requisits que es regulen en el propi precepte.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, consideren d’interès la
col·laboració mútua i subscriuen els següents:
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions signatàries en la tramitació
de les queixes que es presentin al Síndic de Greuges.
Segon. Objectiu
L’objectiu d’aquest protocol és: a) donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes
presentades al Síndic i que afectin competències de les diputacions; b) difondre i promoure
entre els ens locals els drets humans de proximitat; c) donar suport als ens locals en la
garantia dels drets.
Tercer. Procediment
En el supòsit que es presentin queixes al Síndic i que afectin a competències de les
diputacions, s’estableix el procediment següent:
1. Petició d’informació a les diputacions
a) El Síndic rep una queixa que afecta les competències de les diputacions i sol·licita
informació relacionada amb aquesta queixa per mitjà de la plataforma EACAT.
b) En un termini de quinze dies hàbils el/la president/a de la diputació ha de
respondre al síndic per mitjà d’EACAT. Aquest termini podrà ser prorrogat pel Síndic
per quinze dies més en cas que la complexitat de la queixa ho requereixi.
2. Suggeriments i recomanacions del Síndic
Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el síndic en relació amb alguna
queixa s’han d’enviar a la Diputació pel mateix conducte, i la Diputació ha de respondre
si els accepta o no, per la mateixa via, en un termini que no pot anar més enllà dels
trenta dies hàbils.
Quart. Promoció dels drets de proximitat
1. Les parts es comprometen a treballar conjuntament en favor del reconeixement i extensió
dels drets humans de proximitat que quedin afectats en expedients tramitats pel Síndic de
Greuges.
2. Les parts acorden impulsar actuacions conjuntes de col·laboració en els aspectes que a
continuació s'indiquen.
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a) Establir un marc de col·laboració en matèria d'estudi, informació i assessorament.
b) Organitzar conjuntament sessions informatives i jornades de divulgació en l’àmbit de
la defensa dels Drets de les persones, especialment dirigides a les empreses que
ofereixen serveis essencials per la societat.
c) Cooperar en programes de formació de les diputacions adreçades al personal de les
OMIC, OCIC, en l’àmbit dels Drets
3. El Síndic de Greuges posarà a l’abast de les diputacions la seva xarxa de contactes i
experiències tant en el pla estatal com l’internacional en l’àmbit de la defensa dels drets
humans de proximitat.
Cinquè. Garantia de drets i relació amb els ens locals
Les parts es comprometen a vetllar per la garantia dels drets de proximitat mitjançant:
a) La informació als ens locals de la funció de supervisió dels drets del Síndic de Greuges
de Catalunya.
b) Previ estudi de cada cas, proposar conjuntament als municipis que ho desitgin la
conveniència de:
- L’establiment d’un síndic/a o defensor/a local de la ciutadania, quan el municipi disposi
dels mitjans humans i materials necessaris per garantir-ne la plena independència
política i funcional. En aquest cas, el SGC col·laborarà amb el síndic/a local en els
àmbits de la formació i difusió de la institució.
- L’adopció i signatura de convenis de visió singular de supervisió (VSS) quan s’escaigui
com a solució més idònia. En aquest cas, el SGC farà una proposta de conveni a
l’ajuntament, per la seva valoració i aprovació per part del plenari.
Sisè. Comissió de Seguiment i Control
Per tal de coordinar la col·laboració prevista en aquest protocol i fer-ne el seguiment, es
crea una comissió que estarà formada per un membre, com a mínim, de cada institució,
designats lliurement per cadascuna de les parts, respectant un criteri d’homogeneïtat
orgànica o funcional entre les parts signants. Aquesta comissió es reunirà com a mínim tres
cops l’any i tantes vegades com calgui, a petició d’una de les parts.
La secretaria de la comissió de seguiment d’aquest protocol recaurà en el Síndic de
Greuges.
La comissió de seguiment i control tindrà com a funcions específiques:
1. Fer una proposta de programa de treball anual, que inclourà una jornada sobre bona
administració, defensa de drets i el paper del SGC.
Les diputacions faran propostes de millora i aprofundiment per l’informe anual sobre
transparència i bon govern del Síndic de Greuges. Tindran en compte les experiències que
es desprenguin de les jornades de les associacions municipalistes sobre aquesta qüestió.
2. Elaborar i executar un programa específic de col·laboració en l’àmbit de la
transparència i el dret d’accés a la informació, a partir dels informes anuals d’avaluació de la
Llei 19/2014 elaborats pel Síndic de Greuges.
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Amb independència de l’existència i funcionament de la comissió de seguiment, res no
impedirà que se celebrin reunions bilaterals entre representants de qualsevol diputació i del
Síndic de Greuges de Catalunya per tractar matèries d’interès bilateral.
Aquest protocol d’actuació es podrà desenvolupar, si les parts ho consideren oportú, en
convenis bilaterals entre el Síndic de Greuges i cadascuna de les Diputacions signatàries.
Les parts hauran d’emetre un informe de les actuacions realitzades fins a la data de la
resolució del protocol.
Setè. Vigència
La vigència d’aquest protocol serà de dos anys.
Vuitè. Causes de resolució
Seran causes d’extinció anticipada d’aquest protocol d’intencions:
- L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del protocol.
- La denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de dos mesos d’anticipació.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció, i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de finalització d’aquestes actuacions.
En prova de conformitat, les parts signen aquest protocol, per quintuplicat, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament”

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Síndic de Greuges, a la Diputació de
Tarragona, a la Diputació de Girona, i a la Diputació de Lleida.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Microrelats per la
igualtat de gènere».- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya de comunicació interna
«Per la igualtat, tu marques la diferència», posa en marxa el concurs «Microrelats per
la igualtat de gènere» amb l’objectiu de crear, entre el personal de la corporació i els
alumnes de l’Institut del Teatre i de l’Escola de la Dona, un espai literari que reivindiqui
la igualtat de gènere i en sensibilitzi la societat.
2. Els microrelats s’hauran d’adjuntar al formulari de participació que estarà
disponible a la Intradiba, al web de la Diputació de Barcelona i al web de l’Institut del
Teatre, des de les 8 hores del 23 d’abril de 2017 i fins les 14 hores del 23 de juny de
2017, data de finalització del concurs.
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3. La despesa màxima estimada derivada del concurs «Microrelats per la igualtat de
gènere» és de quatre-cents vint-i-nou euros (429 €) IVA inclòs, corresponent a l’import
de l’adquisició del premi.
Fonaments de dret
1. L’article 13 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009,
quant a la regulació dels requisits per obtenir la condició de beneficiari.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS, per tant si hi ha sol·licitud és aplicable aquesta llei.
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), segons el qual la
competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adoptin els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs
«Microrelats per la igualtat de gènere», el text literal del qual és el següent:
“Bases del concurs «Microrelats per la igualtat de gènere»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya de comunicació interna «Per la
igualtat, tu marques la diferència», posa en marxa el concurs «Microrelats per la igualtat de
gènere», amb l’objectiu de crear entre el personal de la corporació i l’alumnat de l’Institut del
Teatre i de l’Escola de la Dona un espai literari que reivindiqui la igualtat de gènere i en
sensibilitzi la societat.
Segon. Organització
El concurs està organitzat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de
Barcelona i es difondrà a través de la Intradiba, de la web de la Diputació de Barcelona i de
la web de l’Institut del Teatre
Tercer. Requisits de participació
Poden participar-hi:
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 Els treballadors o treballadores de la Diputació de Barcelona.
 Les persones que, depenent d’una empresa externa, desenvolupen la seva activitat
laboral a les instal·lacions de la corporació i disposen de correu electrònic corporatiu.
 L’alumnat, major de 18 anys, de l’Institut del Teatre i de l’Escola de la Dona.
Quart. Característiques dels microrelats
Els microrelats no poden excedir els 500 caràcters (amb espais inclosos) i una mateixa
persona hi podrà presentar tots els microrelats que vulgui.
Els microrelats han de ser originals, inèdits i escrits en català o en castellà. Els i les
concursants han de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra.
El contingut ha de respondre a l’objectiu corporatiu de sensibilització social sobre la igualtat
entre dones i homes. Així, els relats han de contribuir a recrear o fer visibles situacions que
mostrin les desigualtats de gènere existents en qualsevol àmbit com per exemple:
− La denúncia de la violència masclista, els micromasclismes i les trampes de l’amor
romàntic, com també l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral.
− La crítica a la comunicació i llenguatge sexistes, com també a la imatge estereotipada de
les dones als mitjans i a la publicitat.
− El valor del treball domèstic, de les relacions afectives i de la cura.
− Maneres de relacionar-se entre dones i homes que superin conductes estereotipades
tradicionals. La participació activa de les dones a la vida política, social, cultural i
econòmica.
− L’empoderament femení.
− La corresponsabilitat o la manca de repartiment equitatiu entre els sexes de les tasques
domèstiques i de cura.
− Masculinitats igualitàries.
− Les aportacions de les dones a la història, l’art i la ciència.
− La coeducació (igualtat en els jocs, joguines, contes, elecció dels estudis, etc.).
− L’ús dels espais públics diferenciats per sexe.
− Les professions segregades per sexe, l’escletxa salarial de gènere i el «sostre de vidre»,
etc.
El formulari de participació estarà disponible a la Intradiba, a la web de la Diputació de
Barcelona i a la web de l’Institut del Teatre. Cal emplenar-lo amb nom i cognoms, DNI, edat,
telèfon i adreça electrònica corporativa de l’autor o autora i adjuntar el microrelat. La
participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Cinquè. Calendari del concurs
El concurs comença a les 8 hores del 23 d’abril de 2017. Els i les participants poden enviar
els microrelats fins a les 14 hores del 23 de juny de 2017.
Sisè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona que
consideri que no compleixi les condicions de participació o que faci un mal ús o un abús del
concurs.
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Setè. Premi, jurat, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
S’estableixen tres premis. El primer premi és una tauleta (iPad). El segon i tercer premi són
un val de compra de llibres a la Llibreria de la Diputació, valorats, respectivament, en 150 i
100 euros; se n’exceptua la compra de llibres de text.
2. Jurat
El jurat estarà format per l’escriptora Care Santos i Torres; per la cap de l’Oficina de les
Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, Mireia Daniel i Pérez; pel cap de la Unitat de
Comunicació Digital Corporativa, Jaume Carbonell i Aregall; pel tècnic assessor de
comunicació de l’Àrea de Cultura, Jordi Aubach i Gras, i per la representant de la
Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials, Mònica Pagès i Correcher,
com a secretària del jurat amb veu i sense vot.
El jurat tindrà en compte els criteris següents:
a) L'originalitat.
b) La fidelitat a la temàtica proposada.
c) L’impacte del missatge.
3. Procediment d’acceptació
El resultat del concurs es farà públic a l’acte de lliurament dels premis previst per al dia 24
de novembre de 2017 i es publicarà a la Intradiba l’endemà.
La Diputació de Barcelona comunicarà el resultat del concurs a les persones guanyadores
amb una trucada al telèfon de contacte proporcionat o un missatge de correu electrònic a
l’adreça indicada al formulari.
Si no es pot localitzar a alguna de les persones guanyadores en el termini de 20 dies, el
premi s’atorgarà a un/a altre/a participant, d’acord amb les puntuacions del jurat.
4. Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran en l’acte públic de denúncia de la violència masclista que tindrà lloc el
24 de novembre de 2017, a l’Institut del Teatre. Si alguna de les persones guanyadores no
hi pogués assistir, se la convocarà un altre dia perquè reculli el premi.
Vuitè. Protecció de dades personals
Els i les participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat
de la seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin
incorporades al fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades
s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb les persones guanyadores,
per a la tramesa d’informació, publicitat, publicacions digitals i d’altra informació relacionada
amb la Diputació de Barcelona.
El/La titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant
un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre
General de la Diputació de Barcelona, rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
Novè. Propietat intel·lectual
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Qui participi en el concurs cedeix a la Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït, l'exercici
dels drets d'explotació de les obres participants i, en especial, els drets de reproducció,
distribució, transformació i comunicació pública, dels quals en tenen la propietat en concepte
d’autoria.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels microrelats
concursants, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els mitjans
de comunicació socials i els mitjans de comunicació propis; així com editar un llibre recull en
qualsevol format. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del microrelat.
Les persones participants eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de
plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la totalitat
i del criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs. La manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes,
implica l’exclusió de la persona participant i, com a conseqüència la Diputació de Barcelona
queda alliberada de complir qualsevol obligació contreta amb ella.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
concurs en qualsevol moment i finalitzar-lo de forma anticipada si és necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis s’han de comunicar degudament a través de la Intradiba, la web de la Diputació de
Barcelona o la web de l’Institut del Teatre i, si escau, per altres mitjans. S’ha de fer tot el
possible per a evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la
Intradiba, al web de la Diputació de Barcelona i al web de l’Institut del Teatre.
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de quatre-cents vint-i-nou euros (429 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost de la Corporació.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari per a la garantia del benestar social, el seu règim
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
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“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que
formen part del Pla.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris, els últims dels quals són instruments específics elaborats
especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals
i d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels instruments de
cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis generals que guien i orienten
l’exercici de les competències en matèria de cooperació i assistència local de la
Diputació de Barcelona, a més de tots els aspectes relatius a la gestió dels
instruments de cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern,
sostenibilitat, eficàcia i eficiència orientats, aquests dos darrers, a assolir la
simplificació administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament
dels ajuts.
3. Amb data 20 de març de 2017, el gerent de Serveis de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona ha emès un informe en què, atès que existeix dotació
econòmica en el pressupost vigent de la corporació, proposa l’aprovació d’un
Programa complementari per a la garantia del benestar social, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. En l’esmentat informe, que s’incorpora a
l’expedient, es justifica la proposta per les raons que es transcriuen a continuació:
“Els grans canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics, que han sacsejat la
societat durant les últimes dècades han acabat introduint fortes transformacions
estructurals, que han fet aparèixer noves realitats socials a Catalunya.
Per un cantó els canvis en l’estructura de la població catalana que posen de manifest
l’envelliment demogràfic en el qual la població d’edat més avançada augmenta el seu
pes relatiu respecte el conjunt de la població, sobretot en relació als més joves.
Una altra de les conseqüències socials de l’envelliment està relacionada amb la salut i
amb tot el que envolta aquesta qüestió, com ara l’increment de despesa pública que
genera, la qualitat de vida de les persones grans o l’impacte en les càrregues familiars
que suposa l’atenció a les persones dependents. Actualment a Catalunya, l’Estat
espanyol i Europa, les causes principals de defunció deriven de malalties cròniques i
degeneratives, pròpies de l’envelliment, que comporten en molts dels casos estadis
llargs de necessitat de serveis d’atenció i cura a les persones grans més vulnerables,
que corren a càrrec del mon local.
Un altre dels canvis que han influït en la nostra societat els darrers anys es el fenomen
migratori. Tot i que, des de 2010 s’ha iniciat una davallada que s’ha anat consolidant
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els darrers anys, l´impacte de la població immigrant en les franges d’edat més joves i
en els col·lectius més vulnerables que reben suport dels serveis socials bàsics té un
pes molt important. En la darrera edició dels cercles de comparació intermunicipal dels
serveis socials que analitza les dades de 2015, es posa de manifest que el 18,9% dels
usuaris dels serveis socials dels ens locals participants son estrangers.
Per últim l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi del sistema financer, al 2008, va
portar al conjunt de l’economia productiva a una profunda recessió i en un moment on
s’estava en ple desenvolupament de les tres normes (Llei 39/2006 de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, Llei 12/2007
de serveis socials i Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència)
que havien de posicionar els serveis socials com a quart pilar de l’estat del benestar i
fer emergir un nou àmbit d’atenció de necessitats vinculades a la promoció de
l’autonomia personal.
El fort i perllongat impacte de la crisi ha portat als serveis socials bàsics a una situació
de fort augment de la pressió assistencial com a conseqüència d’una doble dinàmica,
el reconeixement de situacions de falta d’autonomia i l’atenció a situacions vinculades
a l’emergència i cronificació de situacions de privació i exclusió econòmica per part de
persones que no necessàriament eren usuàries dels serveis socials abans de l’any
2008.
El volum de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social s’ha pràcticament
duplicat en deu anys, passant de 78 usuaris atesos per cada mil habitants al 2006, a
148 usuaris per cada mil al 2015.
Tots aquests elements estan impactant sobre la qualitat de vida de les persones als
nostres pobles i ciutats i requereixen de les administracions públiques i, en particular,
de la Diputació de Barcelona, una resposta que permeti garantir la cohesió i integració
social i, com a mínim, el manteniment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de les nostres viles i ciutats.”

4. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ja s’han aprovat altres
programes complementaris que han tingut la finalitat de garantir el benestar social.
Es tracta del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
10 de març de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de 21 de
març de 2016, i del Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió
social i emergència energètica, de 9 de juny de 2016, publicat al BOPB del 27 de
juny de 2016.
5. Amb aquesta experiència prèvia i en vista del context actual, partint dels articles 31
i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
relació amb l’article 25 de la mateixa Llei, i dels articles 91 a 93 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen
la competència de les diputacions provincials en l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, es considera oportú promoure el Programa
complementari per a la garantia del benestar social, amb la voluntat de donar
cobertura a aquelles situacions en què, havent constatat l’existència de greu risc
d’exclusió social, es considera necessari conferir suport econòmic als governs
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locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, tant municipis com
consells comarcals. Aquesta cooperació amb els governs locals es duu a terme tot
coordinant les diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per
garantir l’adequada prestació dels serveis socials bàsics amb eficàcia, eficiència,
objectivitat i igualtat, evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i amb ple
respecte tant del principi de lleialtat institucional com de l’autonomia local.
6. Amb això, el present programa complementari té per objecte garantir el benestar
social de les persones contribuint a la cobertura adequada de les necessitats
socials bàsiques, el reforç dels equips professionals de serveis socials, l’atenció a
situacions urgents o de greu necessitat social, la garantia de la prestació de
serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, o la realització d’activitats
socioeducatives i de lleure infantil.
7. Són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present programa
complementari els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació territorial
de Barcelona. No es preveu com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona,
atès el règim especial de caràcter convencional i bilateral de què gaudeix en el
marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”.
8. El suport específic als petits municipis es desplega en el marc de la “Línia
específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona el 26 de juny de 2014. Aquest suport passa per aplicar un
import per tram de població en el moment de calcular la distribució dels ajuts, a
més del reconeixement exprés de la possibilitat d’encarregar als consells
comarcals, preferentment, l’execució de les actuacions.
9. En aquest sentit, es preveu l’articulació d’una línia de dinamització econòmica dels
petits municipis que, amb caràcter excepcional, està adreçada específicament a
aquells municipis de fins a 1.000 habitants que manifestin expressament la
impossibilitat d’executar actuacions que tinguin per objecte la garantia del benestar
social i la voluntat d’acollir-se a l’esmentada línia alternativa, que permet destinar
els ajuts concedits a finançar despeses de naturalesa corrent i petites inversions.
Prèvia instrucció per part del centre gestor, es resoldrà definitivament la concessió
als petits municipis.
10. Amb aquesta previsió es pretén contribuir a què aquests ajuntaments destinin els
recursos econòmics concedits per aquesta corporació a impulsar aquelles
actuacions que siguin més necessàries i peremptòries, a més d’aquelles que
revesteixin de més rellevància per al conjunt del municipi. Així mateix, es pretén
contribuir a què, a mitjà i/o llarg termini, aquests municipis puguin disposar de
recursos suficients per afavorir la dinamització econòmica en els seus territoris. Per
aquest motiu, la despesa elegible s’amplia i, en aquest sentit, es recolzen les
petites inversions en infraestructures i equipaments locals, a més de preveure fons
per assegurar la continuïtat en la prestació dels serveis públics locals i també per a
garantir la solvència de les hisendes locals.
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11. Amb aquest tractament específic als petits municipis es pretén donar cobertura a
les diferències territorials, econòmiques i organitzatives existents, i satisfer, de
forma asimètrica, les necessitats dels municipis de la demarcació, tot ajustant
l’assistència prestada en funció de les particularitats de cada destinatari.
12. Es confereix també un tractament específic als consells comarcals, als quals
s’atorga la condició de destinataris, en consonància amb els principis d’asimetria i
de diferenciació, i amb ànim d’afavorir el desplegament de les comeses de caràcter
social que els correspon.
13. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte
funcions d’assistència i cooperació municipal es regeixen per la seva normativa
específica i, supletòriament, s’hi apliquen les previsions de la referida llei. Per tant,
resulta directament aplicable al present programa complementari la normativa
reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019”, en la
mesura que n’empara l’aprovació i el desplegament.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, , per delegació de la Presidència, aprovar la creació de
programes complementaris i el seu règim.
ACORDS
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el
Programa complementari per a la garantia del benestar social, previ informe del centre
gestor, que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- APROVAR el règim regulador del Programa complementari per a la garantia
del benestar social i disposar que aquest règim és la normativa aplicable en
l’atorgament i execució dels ajuts que es concedeixin en el marc del programa, d’acord
amb el següent articulat:
“Article 1. Objecte
1. L’objecte del present Programa complementari és garantir el benestar social en el
conjunt del territori de la demarcació, la qual cosa s’assoleix vetllant per la cohesió
social, cobrint les necessitats socials bàsiques, atenent les situacions de necessitat
social de cada col·lectiu, procurant el funcionament adequat dels serveis d’atenció
domiciliària i de transport adaptat, desplegant activitats socioeducatives i d’impacte
social, i reforçant els equips professionals de serveis socials.
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2. L’objecte del Programa complementari es realitza mitjançant l'atorgament de recursos
econòmics dins la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), que inclou
els serveis i activitats relacionats en l’article 5.1.
3. Amb caràcter excepcional, els municipis de fins a 1.000 habitants que no poden destinar
recursos econòmics a cap actuació de les incloses en la línia de suport per a la garantia
del benestar social (línia 1), caldrà que en el moment de l’acceptació manifestin
expressament aquesta impossibilitat i la voluntat d’acollir-se a la línia de dinamització
econòmica dels petits municipis (línia 2). Amb aquesta previsió excepcional i subsidiària,
es pretén contribuir a què aquests ajuntaments destinin els recursos econòmics
concedits per aquesta Corporació a impulsar aquelles actuacions que siguin més
necessàries i peremptòries, a més d’aquelles que revesteixin de més rellevància per al
conjunt del municipi. Per aquest motiu, la despesa elegible s’amplia i, en aquest sentit,
es recolzen les petites inversions en infraestructures i equipaments locals, a més de
preveure fons per assegurar una continuïtat en la prestació dels serveis públics locals i
també per a garantir la solvència de les hisendes locals.
Article 2. Destinataris dels ajuts
Tenen la condició de destinataris els municipis de la demarcació de Barcelona, excepte la
ciutat de Barcelona, i els consells comarcals d’aquesta demarcació.
Article 3. Reconeixement específic als petits municipis
1. En el marc del Programa complementari, i prenent en consideració la asimetria territorial i
el principi de diferenciació, s’efectua un tractament específic als municipis de fins a 1.000
habitants, en el marc de la “Línia específica de suport al petit municipi”, aprovada per
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona el 26 de juny de 2014, i de la
clàusula 7 del Protocol general del Pla, consistent en el següent:
a. Assignació d’un import fix a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en el moment de
calcular la distribució dels ajuts.
b. Consideració com a destinataris específics, i per a casos excepcionals, de la línia de
dinamització econòmica dels petits municipis.
c. Possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant
qualsevol dels canals de contacte disponibles.
2. L’oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat, és
el canal que vehicula les consultes que aquest col·lectiu de municipis planteja a la
Diputació de Barcelona.
Article 4. Reconeixement específic als consells comarcals
En el marc del Programa complementari s’efectua un reconeixement específic als consells
comarcals, que implica:
a. Consideració de destinataris del Programa complementari, a fi que puguin contribuir a
finançar les actuacions que, essent despesa elegible en els termes d’aquest règim,
responguin a l’exercici de competències que els són atribuïdes per disposició legal o
en virtut d’una delegació.
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b. Sens perjudici de la consideració de destinataris, reconeixement de la possibilitat que
esdevinguin ens executors per encàrrec dels municipis destinataris dels ajuts.
c. Previsió d’una dotació pressupostària específica i diferenciada, respecte de la
reconeguda per als municipis, adreçada als consells comarcals de la demarcació en
tant que destinataris del Programa complementari.
Article 5. Despesa elegible
1. En el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), són
elegibles, amb caràcter general, les despeses vinculades directament amb l’objecte dels
ajuts concedits en el marc d’aquest règim corresponents als capítols 1 (despeses de
personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències corrents) dels
pressupostos de despesa de les corporacions locals que es corresponguin amb algun
dels serveis o activitats inclosos en els àmbits següents:
a. Cobertura de les necessitats socials bàsiques:
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual i/o la pèrdua
temporal o permanent d’habitatge per desnonament o una altra causa major.
- Ajuts per a l’alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència.
- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics dels
serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per altres
institucions públiques.
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials:
- Ajuts destinats a pagar el personal dels equips professionals de serveis socials
dels governs locals.
c. Atenció a situacions urgents o de greu necessitat social:
- Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent o de greu necessitat, determinades pels
criteris tècnics de serveis socials.
d. Suport per garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport
adaptat:
- Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària.
- Ajuts per al pagament del transport adaptat.
e. Activitats socioeducatives i de lleure infantil:
- Ajudes per a la realització d’activitats extraescolars, casals, colònies d’estiu i
adquisició de material escolar.
f. Qualsevol actuació anàloga que tingui com a causa o finalitat la realització d’un servei
o la prestació d’una activitat vinculada al suport dels serveis socials bàsics, a la
prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social o a l’atenció en
casos de risc d’exclusió social, la lluita contra l’exclusió i la pobresa, entre d’altres
pròpies de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.
2. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa
complementari també es poden destinar a l’adjudicació prestacions econòmiques o de
subvencions, sempre de conformitat amb el que estableix el present règim i la legislació
vigent.
3. També són elegibles, fins a un 5 per cent de les despeses directes justificades, les
despeses indirectes següents:
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a. Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i
assegurances.
b. Les altres despeses que, no essent conseqüència directa de la realització de les
actuacions objecte d’ajut, s’hi vinculen indirectament.
4. No són elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i infraestructures,
de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o les altres amortitzables.
5. En els ajuts per a l’alimentació es pot utilitzar l’instrument de la targeta moneder
d’impacte social que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals, instrument
del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, a la sessió de 29 de gener de 2015.
6. Els municipis de fins a 1.000 habitants que esdevinguin destinataris de la línia de
dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) poden executar i justificar les
despeses següents:
a. Despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens locals
destinataris i/o dels ens executors, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, sempre i
quan s’hi vinculin a noves contractacions i/o nomenaments de personal.
b. Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de
despeses dels ens locals destinataris i/o executors, en termes de l’Ordre
EHA/3565/2008. En particular, seran elegibles les referides a l’execució d’obres de
manteniment, reparació i conservació d’infraestructures, edificis i locals destinats a un
ús general. Aquestes actuacions no suposaran un increment de la capacitat,
rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les obres, així com tampoc
comportaran un allargament de la seva vida útil. També es consideraran elegibles,
entre d’altres, les despeses corrents derivades de lloguers, arrendaments financers,
manteniment i reparació de maquinària, d’instal·lacions tècniques, de vehicles de
transport, de mobiliari i d’equips d’oficina, a més de les derivades de la prevenció de
riscos laborals i de l’adquisició de material associat, les d’adquisició de material i
subministraments, així com també aquelles altres relacionades amb l’adquisició del
vestuari del personal.
c. Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, en cas que l’execució de les actuacions correspongui a un
ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat prèviament
un acord d’encàrrec.
d. De forma excepcional, s’admet com a despesa elegible aquella associada a
inversions i que resulti imputable als següents capítols del pressupost de despesa
dels ens locals destinataris, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008. L’import total de
despesa justificada per aquests conceptes no podrà superar el 20 per cent de l’import
total concedit a cada municipi en el marc del present Programa complementari:
- Despeses de Capítol 6 que suposin un increment de la capacitat, rendiment o
eficiència dels bens sobre els que s'executin les obres, així com un allargament de
la seva vida útil. En concret, seran subvencionables per aquest concepte les
despeses derivades de la realització d'inversions en serveis, equipaments,
infraestructures i/o bens que siguin de titularitat pública, incloent la redacció de
projectes relacionats o associats a aquestes inversions.
- Despeses de Capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en el cas que
l’execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de
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l'ens destinatari, o be a un altre ens local destinatari del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019" amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord d’encàrrec.
Article 6. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es comprometen, amb
caràcter general, a observar les determinacions del present règim, a executar les
activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de
legalitat, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir
les següents obligacions:
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
b. Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació en un lloc
preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona.
c. Establir canals de comunicació i de col·laboració, per tal d’evitar duplicitats en la
tramitació i concessió d’ajuts, entre els consells comarcals de la demarcació de
Barcelona i els ajuntaments de la seva base territorial.
d. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
e. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat prèviament.
f. Observar les previsions previstes a l’article 10 d’aquest règim en relació amb la
compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la inexistència de sobrefinançament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que corresponguin en
cada cas, i pot suposar la revocació, la reducció o, si escau, el reintegrament de la
subvenció concedida.
Article 7. Criteris per a l’adjudicació de prestacions econòmiques per part dels ens
destinataris
1. L’adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions a tercers amb càrrec als
ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona, als ens destinataris d’aquest Programa
complementari està regulada per la normativa municipal aprovada a aquest efecte.
2. Els municipis que no compten amb una regulació de la concessió poden disposar, com a
instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de prestacions
econòmiques de caràcter social” (disponible a www.diba.cat/benestar), aprovat per
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona el 13 de juliol de 2010, i modificat
pels decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 9 de febrer de 2016 i de
21 d'abril de 2016.
Article 8. Quantia màxima
L’import total d’aquest Programa complementari és de quinze milions d’euros
(15.000.000,00 €), dels quals, 12.600.000 euros corresponen als municipis destinataris i
2.400.000,00 euros corresponen als consells comarcals destinataris.
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Article 9. Criteris de distribució
1. Criteris de distribució entre els municipis destinataris: La distribució de recursos entre els
municipis es basa en el criteri de la població municipal, considerat des de dues vessants:
els trams de població i el nombre d’habitants. En la convocatòria d’aquest any, i amb
l’objectiu d’ajustar al màxim els recursos a distribuir a les necessitats objectives, les
quantitats resultants dels dos criteris poblacionals anteriors es ponderen en base a la
Renda Familiar Disponible Bruta per habitant (RFDB/hab). El càlcul de la repartició es
pot detallar en quatre fases:
Primera.- Es garanteix un import fix i igual per als municipis en funció del tram de
població al qual pertanyen (Dades de població 2016, font de dades: INE). Aquests
imports, que es poden observar en la següent taula, sorgeixen de l’adaptació dels
imports per tram que marcava el programa complementari de garantia de la cohesió
social a la disponibilitat pressupostària del present programa complementari:

Tram de població
Import
Tram I: Fins a 1.000 habitants
6.000,00 €
Tram II: De 1.001 a 5.000 habitants
12.000,00 €
Tram III: De 5.001 a 20.000 habitants
30.000,00 €
Tram IV: De 20.001 a 50.000 habitants
75.000,00 €
Tram V: De 50.001 a 75.000 habitants
99.000,00 €
Tram VI: Més de 75.000 habitants
210.000,00 €
Amb aquest primer repartiment de recursos es distribueixen 8.982.000 EUR (el 71,3%
dels 12,6 milions per a municipis), amb la qual cosa resten 3.618.000 EUR (un 28,7%)
per repartir.
Segona.- En el marc d'aquesta fase, els 3.618.000 EUR restants es reparteixen en funció
de la població municipal a raó de 0,91969006089 euros per habitant. Aquesta xifra és la
resultant de dividir l'import disponible entre la població atesa (3.618.000 euros entre
3.933.934 habitants).
Tercera.- La xifra resultant de l’aplicació de les dues primeres fases es pondera en base
a la RFDB/hab. 2013, que és el darrer any per al que disposem de les dades oficials
publicades per l’Idescat. Així, s’indexa a partir d’atorgar a la RFDB per habitant
corresponent a la Resta de la província de Barcelona –un cop exclosa la ciutat de
Barcelona- el valor d’1,00.
Donat que l’Idescat només calcula la RFDB/hab. per als municipis de més de 5.000
habitants, es procedeix de la manera següent:
a) Municipis de més de 5.000 habitants l’any 2013: la xifra resultant de l’aplicació de
la primera i segona fase es divideix per la RFDB/hab de cada municipi indexada
en base a Resta província Barcelona=1,00
b) Municipis de menys de 5.000 habitants l’any 2013: la xifra resultant de l’aplicació
de la primera i segona fase es divideix per la RFDB/hab de la respectiva comarca
indexada en base a Resta província Barcelona=1,00
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Quarta.- La xifra obtinguda de les operacions detallades anteriorment aporta una dotació
total menor que l’import disponible: 12.520.741,92 euros, pel que s’ajusten
proporcionalment els imports de cada municipi multiplicant-los per un nombre fix
(1,00633014246) que actua com a factor d’ajustament.
2. Criteris de distribució entre els consells comarcals destinataris: L’import total a distribuir
entre consells comarcals ascendeix a 2.400.000 euros, els quals es reparteixen en base
a les cinc fases que detallem a continuació:
Primera.- La meitat dels recursos disponibles, 1,2 milions d’euros, es reparteixen entre
els 12 consells comarcals existents, pel que en sorgeix un import fix de 100.000 euros
per consell comarcal.
Segona.- 600.000 euros (un 25% de la dotació als consells) es reparteixen en funció del
nombre de municipis de la demarcació als quals dóna servei la comarca respecte els 309
totals de la demarcació de Barcelona, exceptuant Barcelona ciutat i Fogars de la Selva,
en ser atès aquest municipi pel Consell Comarcal de la Selva, el qual no pertany a la
demarcació de Barcelona. En resulta una ràtio de 1.941,748 euros per municipi.
Cal tenir en compte que tampoc s'han considerat els municipis de Viladrau, Espinelves i
Vidrà, de la comarca d'Osona però pertanyents a la província de Girona. Igualment,
tampoc s'ha computat el municipi de Gósol, de la comarca del Berguedà però pertanyent
a la província de Lleida.
Tercera.- Els darrers 600.000 euros s’assignen segons la població dels municipis de la
demarcació als quals dóna servei el consell comarcal (sense tenir en compte Barcelona
ciutat), a raó de 0,1525753964 euros per habitant (600.000 euros entre 3.932.482
habitants).
Quarta.- La xifra resultant de l’aplicació de les tres fases anteriors es pondera en funció
de la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant 2013. Així, s’indexa a partir d’atorgar
a la RFDB per habitant corresponent a resta de la província de Barcelona –és a dir, un
cop exclosa la ciutat de Barcelona- el valor d’1,00.
Cinquena.- La xifra obtinguda de les operacions detallades anteriorment aporta una
dotació total major que l’import disponible: 2.451.674,20 euros, pel que s’ajusten
proporcionalment els imports de cada municipi multiplicant-los per un nombre fix
(0,97892289277) que actua com a factor d’ajustament.
Article 10. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament
1. Els ajuts atorgats en el marc del Programa complementari són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o altres
administracions i ens públics o privats, sempre que no es produeixi, en cap cas, el
sobrefinançament de l’actuació i no es financiïn les mateixes despeses. En aquest sentit,
les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries ni davant d’altres administracions
públiques.
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’ha d’incloure
una declaració expressa en el sentit exposat en els apartats precedents.
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Article 11. Centre gestor responsable
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de gestionar i fer el seguiment
dels ajuts corresponents a la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1),
així com també del seguiment de la completa i correcta presentació de les justificacions,
és la Gerència de Serveis de Benestar Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
2. El centre gestor responsable de tramitar, gestionar i fer el seguiment dels ajuts
corresponents a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia
2), que no puguin executar actuacions en el marc de la línia de suport per a la garantia
del benestar social, és la Direcció de Serveis de Cooperació Local, adscrita a l’Àrea de
Presidència.
Article 12. Concessió
Els ajuts econòmics concedits als ens destinataris en el marc del Programa complementari
tenen naturalesa de fons de prestació, en els termes del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, i s’atorguen pel procediment de concessió directa, de
conformitat amb la clàusula 16.3.b) de l’esmentat Protocol general.
Article 13. Acceptació dels ajuts
1. Pel que fa als ajuts de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1),
aquests s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de
notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
2. Pel que fa als municipis de fins a 1.000 habitants que executin els ajuts en el marc de la
línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1) aquests ajuts també
s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de notificació,
els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
3. Amb caràcter excepcional, els municipis de fins a 1.000 habitants, que no puguin
executar l’ajut en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia
1) han d’indicar expressament aquesta circumstància i motivar degudament la
impossibilitat, tot assenyalant l’import que acceptaran en el marc de la línia de suport a la
dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2).
4. El termini perquè els municipis de fins a 1.000 habitants sol·licitin el canvi de línia
finalitza el 31 de maig de 2017. Aquest tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través
del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions, mitjançant una sol·licitud
general.
Article 14. Instrucció dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins a
1.000 habitants, en el marc de la línia de suport a la dinamització econòmica dels
petits municipis (línia 2)
1. En el cas que algun municipi de fins a 1.000 habitants hagi assenyalat la impossibilitat
d’executar actuacions en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar
social, la Gerència de Serveis de Benestar Social ha d’emetre un informe tècnic sobre la
proposta formulada pel destinatari.
2. Finalitzada la instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació ha de promoure la
modificació dels ajuts dels municipis de fins a 1.000 habitants que hagin expressat la
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voluntat de canviar el seu ajut a la línia de dinamització econòmica dels petits municipis
(línia 2).
3. Aquestes modificacions es poden adoptar parcialment, a mesura que finalitzin les
corresponents valoracions i instruccions. La resolució de la totalitat s’ha de fer en un
termini no superior a tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de
sol·licitud de canvi de línia.
Article 15. Execució
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut comença l’1 de gener de 2017 i acaba el 31
de desembre de 2017.
2. Els ens destinataris poden executar les actuacions que són objecte de suport en alguna
de les modalitats següents:
a. El mateix ens destinatari executa les actuacions.
b. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens instrumentals o dependents que
formen part del seu sector públic.
c. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens locals que tenen la condició de
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l'execució
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens destinataris de la demarcació de
Barcelona.
3. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució de les actuacions en els termes
previstos, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari.
Article 16. Justificació
1. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit
el model normalitzat, en funció de la línia de suport i la modalitat d’execució de l’ajut.
3. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
5. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de
lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.
6. Les justificacions de despesa poden referir-se a la totalitat de l’ajut o a una part. Les
justificacions parcials es poden presentar fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat.
7. Les factures relatives a les despeses han d'estar datades d'acord amb el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les obligacions

54

Àrea de Presidència
Secretaria General

de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució determinat.
8. Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin efectuar un pagament a l'ens
destinatari inferior a l'import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar
a l'ens, per tal que en prengui coneixement.
9. L'import de l'ajut, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres entitats públiques i/o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En aquest cas, la Diputació ha de reduir l'ajut.
10.En cas que els ens locals destinataris hagin efectuat un encàrrec a favor de consells
comarcals, consorcis, mancomunitats o d’altres ens que tinguin la condició de
destinataris en els termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, cal que
acreditin, en el mateix document de justificació de despesa, l’acord d’encàrrec previ
corresponent.
11.Els ens instrumentals a què l’ens destinatari encarrega l’execució de les actuacions
poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts atorgats sempre que
acreditin, en el moment de justificar les despeses, que s’integren en el sector públic de
l’ens destinatari.
Article 17. Pagament
La Diputació de Barcelona efectua pagaments totals o parcials, en funció de les
justificacions de despesa presentades, fins al límit de l’import atorgat.
Article 18. Revocació i reducció dels ajuts
1. És procedent la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si escau, el reintegrament
de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sens perjudici
de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada esgotat el
termini per a la justificació de despeses.
2. La reducció o ajust a la baixa dels imports concedits per la Diputació es duu a terme de
conformitat amb el que estipula aquest règim.
Article 19. Tancament i liquidació de la convocatòria
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre gestor ha de
promoure l’aprovació de la liquidació provisional i habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació en el BOPB per tal de presentar la
justificació pendent o al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de promoure l’aprovació de la
liquidació definitiva i la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats.
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3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens destinataris en el
termini màxim de deu dies des que són aprovats.
Article 20. Modificacions de la resolució
1. Els imports sobrants per renúncies es redistribueixen d’acord amb els mateixos criteris
emprats per al càlcul de la distribució dels ajuts entre els ens destinataris que hagin
acceptat la totalitat de l’ajut, abans que acabi l’exercici 2017 i sempre que el volum
sobrant superi el 5 per cent del fons.
2. La resolució de distribució s’ha d’aprovar i notificar abans que finalitzi el termini
d’execució dels ajuts.
Article 21. Ampliació de terminis
1. L’ens destinatari pot sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació de les
actuacions. La pròrroga no pot excedir la meitat del termini inicial previst, en els termes
de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. L’aprovació de la pròrroga s’ha d’aprovar abans que finalitzin
els terminis d’execució i/o justificació inicials. Un cop exhaurits els terminis màxims
anteriors, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada. Això no obstant, la Diputació té
l‘obligació de desestimar expressament la sol·licitud.
2. Aquestes modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen que l’ens destinatari
presenti una sol·licitud degudament motivada.
3. El termini de sol·licitud d’ampliació de terminis finalitza el 20 de novembre de 2017.
4. És requisit imprescindible que el centre gestor n’emeti un informe favorable.
5. Abans que s’exhaureixin els terminis d’execució i/o justificació inicials, la Diputació de
Barcelona pot, d’ofici, aprovar-ne ampliacions, previ informe favorable del centre gestor.

Article 22. Protecció de dades personals
1. Els ens locals destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim tot fent cessió de les mateixes a la
Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les
dades personals facilitades han de complir el principi de qualitat de les dades i ser les
estrictament necessàries per al compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
2. Els destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació per tal
que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de la justificació.
3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han
d’observar els requeriments previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reglament general de protecció de
dades 2016/ 679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques,
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat
compliment a partir del 25 de maig de 2018.
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Article 23. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari,
així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics
concedits, s’estableixen els valors objectius següents:
- Cobertura de la població de la demarcació, excloent-ne Barcelona ciutat: 3%
- Grau d’execució pressupostària: 95%
2. Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultats
següents:
- Nombre de beneficiaris respecte del total de la demarcació, excloent-ne Barcelona
ciutat.
- Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat.
3. L’impacte de les mesures adoptades s’avalua segons el percentatge de població en risc
de pobresa o d’exclusió social (taxa AROPE).
4. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de Serveis de
Benestar Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
5. La Gerència de Serveis de Benestar Social ha de redactar un informe amb els resultats
de l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local, com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació i tancament de cada anualitat
o període. Alhora, la Gerència de Serveis de Benestar Social ha de dur a terme altres
actuacions pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, tant
internament com externament.
Article 24. Publicitat
La relació total d’ajuts atorgats, que ha d’incloure la convocatòria, la partida pressupostària,
l’ens destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, s’ha de comunicar oportunament a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en el termini màxim de tres mesos des de la data d’aprovació dels
ajuts.
Article 25. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Programa
complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el despleguen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa està constituït
per:
-

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular pel que fa al règim dels governs locals de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en aquelles previsions que segueixen vigents.
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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.
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Reial decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en especial les disposicions addicionals tercera i quarta.
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009).”

Tercer.- APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa
complementari per a la garantia del benestar social:
Codi XGL

Operació
comptable

P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G

Import
concedit
(EUR)
37.431,67
6.557,75
14.386,04
32.834,93
6.636,79
46.877,15
39.685,09
6.844,41
42.194,26
37.200,33
15.074,97
14.766,33

17/X/235882
17/X/236081
17/X/235978
17/X/235890
17/X/236072
17/X/235868
17/X/235901
17/X/236084
17/X/235883
17/X/235934
17/X/235988
17/X/235986

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

238
39
142
230
48
3
219
36
237
186
132
134

P0801300E

13.642,39

17/X/236004

1703001449

116

P0801500J
P0831200A

411.669,17
48.603,24

17/X/235811
17/X/235877

1703001454
1703001449

60
243

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
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Codi XGL

Operació
comptable

P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A

Import
concedit
(EUR)
14.981,39
16.307,76
15.804,62
101.436,26
29.675,47
6.690,31
48.343,42
37.793,27
6.913,50
14.598,24
16.523,51
29.630,13
16.699,95
7.364,62

17/X/235991
17/X/235951
17/X/235960
17/X/235838
17/X/235919
17/X/236114
17/X/235864
17/X/235898
17/X/236054
17/X/236013
17/X/235942
17/X/235917
17/X/235958
17/X/236027

1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

129
169
160
33
201
6
7
222
66
107
178
203
162
93

P0803300C

45.849,20

17/X/235861

1703001454

10

P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D

14.845,89
53.994,69
15.054,96
14.616,34

17/X/235972
17/X/235858
17/X/235980
17/X/235999

1703001449
1703001454
1703001449
1703001449

148
13
140
121

P0803600F

6.807,91

17/X/236088

1703001449

32

P0803800B
P0803900J
P0804000H

6.485,07
45.657,49
50.070,06

17/X/236055
17/X/235875
17/X/235866

1703001449
1703001449
1703001454

65
245
5

P0804100F

14.762,50

17/X/235969

1703001449

151

P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I

16.487,22
35.311,54
6.517,54
46.203,67
17.246,43
7.416,22
14.356,92
6.493,90
6.580,58
6.599,29

17/X/235944
17/X/235935
17/X/236109
17/X/235859
17/X/235940
17/X/236037
17/X/236005
17/X/236115
17/X/236099
17/X/236094

1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

176
185
11
12
180
83
115
5
21
26

P0805000G

96.314,77

17/X/235849

1703001454

22

P0805200C

16.093,95

17/X/235954

1703001449

166

P0805300A
P0805400I
P0805500F

40.074,78
7.141,03
143.048,65

17/X/235881
17/X/236042
17/X/235823

1703001449
1703001449
1703001454

239
78
48

P0805700B

14.131,97

17/X/235989

1703001449

131

P0805900H

6.781,55

17/X/236098

1703001449

22

P0805800J

6.746,44

17/X/236059

1703001449

61

P0806000F

14.556,34

17/X/236001

1703001449

119

P0806100D

13.871,24

17/X/236016

1703001449

104

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de
Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de
Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la
Gornal
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del
Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de
Bages
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Codi XGL

Operació
comptable

P0806200B
P0806300J

Import
concedit
(EUR)
7.195,20
15.167,55

17/X/236048
17/X/235983

1703001449
1703001449

72
137

P0806400H

13.531,12

17/X/236006

1703001449

114

P0806500E

12.916,39

17/X/236002

1703001449

118

P0806600C
P0826800E

37.348,31
14.017,10

17/X/235913
17/X/236018

1703001449
1703001449

207
102

P0826600I

140.770,61

17/X/235826

1703001454

45

P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E

35.109,70
15.167,54
6.769,69
6.918,42

17/X/235899
17/X/235943
17/X/236065
17/X/236071

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

221
177
55
49

P0807100C

41.762,68

17/X/235874

1703001449

246

P0807200A

286.088,01

17/X/235817

1703001454

54

P0807300I
P0807400G
P0813300A
P0807900F

42.973,45
33.934,88
13.111,08
6.465,33

17/X/235873
17/X/235937
17/X/236023
17/X/236117

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

247
183
97
3

P0808100B

15.788,96

17/X/236007

1703001449

113

P0808000D

6.477,65

17/X/236057

1703001449

63

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

14.938,15
13.981,56
13.362,36
6.467,76
5.990,18
108.184,18
35.807,09
17.608,33
6.454,50
6.503,75
154.639,81
13.420,78

17/X/235984
17/X/236011
17/X/236012
17/X/236096
17/X/236087
17/X/235828
17/X/235916
17/X/235939
17/X/236118
17/X/236113
17/X/235825
17/X/236009

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449

136
109
108
24
33
43
204
181
2
7
46
111

P0809800F

7.309,46

17/X/236030

1703001449

90

P0809900D
P0810200F
P0808700I
P0809300G
P0810300D
P0810400B

15.192,21
7.456,78
43.879,79
14.037,40
7.498,34
43.588,77

17/X/235976
17/X/236036
17/X/235867
17/X/235996
17/X/236032
17/X/235878

1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449

144
84
4
124
88
242

P0814100D

6.574,67

17/X/236103

1703001449

17

P5831301F

13.953,71

17/X/235967

1703001449

153

P0816400F

15.417,43

17/X/235992

1703001449

128

P0816500C

13.945,20

17/X/236021

1703001449

99

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la
Marca
Ajuntament de Castellví de
Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de la
Selva
Ajuntament de Fogars de
Montclús
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de
Berguedà
Ajuntament de la Palma de
Cervelló
Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
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Codi XGL

Operació
comptable

P0817600J
P0818000B

Import
concedit
(EUR)
6.479,12
37.828,41

17/X/236116
17/X/235887

1703001449
1703001449

4
233

P0828600G

17.002,07

17/X/235949

1703001449

171

P0800500A

34.193,24

17/X/235907

1703001449

213

P0802700E

6.923,66

17/X/236028

1703001449

92

P0808500C

48.851,47

17/X/235855

1703001454

16

P0811500H

7.045,63

17/X/236039

1703001449

81

P0811600F

15.786,98

17/X/235962

1703001449

158

P0807700J
P0825400E
P0807800H

6.669,22
14.811,60
6.823,87

17/X/236080
17/X/235993
17/X/236062

1703001449
1703001449
1703001449

40
127
58

P0810000J

436.831,28

17/X/235810

1703001454

61

P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B

43.657,95
34.126,85
40.722,96
6.623,16
52.795,52
6.610,51
106.582,18
179.657,01
6.580,98
105.662,56
16.479,75
38.969,19
32.811,76
358.754,36
14.214,50
39.333,56
86.167,52
148.476,29

17/X/235870
17/X/235921
17/X/235892
17/X/236076
17/X/235857
17/X/236077
17/X/235853
17/X/235819
17/X/236075
17/X/235843
17/X/235941
17/X/235906
17/X/235897
17/X/235814
17/X/235985
17/X/235932
17/X/235847
17/X/235827

1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001454
1703001454
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001454
1703001454

1
199
228
44
14
43
18
52
45
28
179
214
223
57
135
188
24
44

P0812700C

7.114,43

17/X/236041

1703001449

79

P0812600E

15.400,14

17/X/235968

1703001449

152

P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I

107.885,70
6.543,15
7.256,87
33.869,78
6.889,86
6.767,36
37.913,12

17/X/235836
17/X/236107
17/X/236029
17/X/235884
17/X/236058
17/X/236102
17/X/235900

1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

35
13
91
236
62
18
220

P0813500F

46.694,19

17/X/235865

1703001454

6

P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0813900H

6.345,98
6.938,55
6.524,85
36.690,28

17/X/236068
17/X/236047
17/X/236085
17/X/235928

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

52
73
35
192

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
Ajuntament de les Masies de
Roda
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de
Calders
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
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Codi XGL

Operació
comptable

P0814000F
P0815300I
P0815400G

Import
concedit
(EUR)
39.423,28
6.878,22
42.812,93

17/X/235926
17/X/236031
17/X/235894

1703001449
1703001449
1703001449

194
89
226

P0815500D

43.413,76

17/X/235872

1703001449

248

P0815600B
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0816700I
P0817000C
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A

36.199,31
45.038,95
6.750,68
48.005,11
116.749,72
37.706,18
6.469,31
15.198,05
34.462,10
95.137,11
6.524,01
16.912,93
6.815,01
6.828,70
6.468,62
111.212,83
38.601,09
279.669,98
6.848,47
6.620,24
397.256,68
6.575,65
6.697,79
36.358,71

17/X/235885
17/X/235856
17/X/236061
17/X/235869
17/X/235845
17/X/235908
17/X/236056
17/X/235973
17/X/235889
17/X/235842
17/X/236051
17/X/235946
17/X/236086
17/X/236053
17/X/236038
17/X/235834
17/X/235925
17/X/235820
17/X/236083
17/X/236074
17/X/235813
17/X/236101
17/X/236073
17/X/235920

1703001449
1703001454
1703001449
1703001454
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449

235
15
59
2
26
212
64
147
231
29
69
174
34
67
82
37
195
51
37
46
58
19
47
200

P0819300E

111.501,10

17/X/235835

1703001454

36

P0819400C

6.440,16

17/X/236110

1703001449

10

P0819500J

98.536,86

17/X/235844

1703001454

27

P0819600H

36.884,83

17/X/235888

1703001449

232

P0819700F

35.459,64

17/X/235933

1703001449

187

P0819800D

7.178,02

17/X/236033

1703001449

87

P0819900B

282.748,60

17/X/235818

1703001454

53

P0820000H

6.863,60

17/X/236050

1703001449

70

P0820200D

15.374,43

17/X/235959

1703001449

161

P0820100F

48.826,98

17/X/235860

1703001454

11

P0820300B

14.844,09

17/X/235948

1703001449

172

P0820400J

211.747,42

17/X/235816

1703001454

55

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de Sant Martí de
Tous
Ajuntament de Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0820500G

6.951,47

17/X/236026

1703001449

94

P0820600E

14.508,43

17/X/235974

1703001449

146

P0820700C

32.917,28

17/X/235911

1703001449

209

P0820900I

37.785,23

17/X/235930

1703001449

190

P0821000G

105.613,63

17/X/235830

1703001454

41

P0821100E

6.905,14

17/X/236044

1703001449

76

P0820800A

37.790,42

17/X/235903

1703001449

217

P0821200C

35.655,53

17/X/235905

1703001449

215

P0821400I

16.071,22

17/X/235957

1703001449

163

P0819200G

13.462,12

17/X/236014

1703001449

106

P0821500F

6.452,53

17/X/236119

1703001449

1

P0822500E

40.973,88

17/X/235886

1703001449

234

P0821600D

88.080,89

17/X/235837

1703001454

34

P0831100C

6.673,16

17/X/236082

1703001449

38

P0821800J

15.731,49

17/X/235964

1703001449

156

P0821900H

34.785,23

17/X/235862

1703001454

9

P0822000F

14.474,13

17/X/235975

1703001449

145

P0822100D

13.766,46

17/X/235981

1703001449

139

P0822300J

6.455,73

17/X/236108

1703001449

12

P0822200B

13.793,39

17/X/236022

1703001449

98

P0822600C

14.435,02

17/X/236019

1703001449

101

P0822700A

14.972,06

17/X/235965

1703001449

155

P0822800I

6.990,41

17/X/236064

1703001449

56

P0822900G

6.910,95

17/X/236046

1703001449

74

P0823100C

107.145,37

17/X/235839

1703001454

32

P0823200A

14.295,17

17/X/235982

1703001449

138

P0823300I

15.063,72

17/X/235979

1703001449

141

P0823400G

16.045,80

17/X/235945

1703001449

175
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Besora
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de
Merlès
Ajuntament de Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0818800E

6.774,46

17/X/236097

1703001449

23

P0823500D

16.897,14

17/X/235938

1703001449

182

P0823600B

14.065,21

17/X/235995

1703001449

125

P0823700J

14.769,74

17/X/235994

1703001449

126

P0823800H

36.706,80

17/X/235854

1703001454

17

P0823900F

7.053,37

17/X/236045

1703001449

75

P0824000D

39.104,32

17/X/235879

1703001449

241

P0824100B

6.428,48

17/X/236111

1703001449

9

P0809700H

15.665,28

17/X/235963

1703001449

157

P0826200H

42.917,52

17/X/235893

1703001449

227

P0826400D

30.825,92

17/X/235927

1703001449

193

P0826500A

14.644,17

17/X/236000

1703001449

120

P0826300F

104.703,80

17/X/235841

1703001454

30

P0824300H

6.528,74

17/X/236092

1703001449

28

P0824400F

33.972,84

17/X/235909

1703001449

211

P0824500C

348.279,81

17/X/235815

1703001454

56

P0824600A

14.887,53

17/X/235990

1703001449

130

P0824700I

13.933,57

17/X/236015

1703001449

105

P0824800G

36.782,46

17/X/235918

1703001449

202

P0824900E

6.396,05

17/X/236063

1703001449

57

P0825000C

49.398,69

17/X/235891

1703001449

229

P0825100A

35.685,86

17/X/235915

1703001449

205

P0825300G

6.494,67

17/X/236100

1703001449

20

P0825600J

6.847,62

17/X/236035

1703001449

85

P0825500B

6.601,26

17/X/236090

1703001449

30

P0825700H

6.748,10

17/X/236105

1703001449

15

P0825900D

41.426,98

17/X/235895

1703001449

225

P0825800F

13.890,04

17/X/236025

1703001449

95
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Ens destinatari
Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del
Penedès
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0826000B

101.167,58

17/X/235846

1703001454

25

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

15.368,80
35.596,93
38.790,47
16.055,65
97.575,02
6.431,40
6.534,58
14.877,48
35.025,29
6.342,27
6.492,92
37.456,40
6.660,15
6.459,63
28.863,14
426.555,71
29.381,53
38.087,31
51.452,13
45.261,31
13.408,73
14.139,39

17/X/235961
17/X/235912
17/X/235902
17/X/235956
17/X/235840
17/X/236112
17/X/236091
17/X/235966
17/X/235929
17/X/236067
17/X/236089
17/X/235922
17/X/236066
17/X/236106
17/X/235923
17/X/235812
17/X/235904
17/X/235910
17/X/235863
17/X/235876
17/X/236010
17/X/235987

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001449
1703001449

159
208
218
164
31
8
29
154
191
53
31
198
54
14
197
59
216
210
8
244
110
133

P0828900A

32.186,23

17/X/235931

1703001449

189

P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D

35.987,81
14.660,09
6.676,12
14.668,85
43.308,40
14.439,82
6.789,66
124.402,45
6.849,48
154.798,21
34.064,95

17/X/235924
17/X/236008
17/X/236078
17/X/235971
17/X/235871
17/X/235977
17/X/236093
17/X/235831
17/X/236060
17/X/235822
17/X/235914

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001454
1703001449
1703001454
1703001449

196
112
42
149
249
143
27
40
60
49
206

P0830600C

114.211,05

17/X/235832

1703001454

39

P0830700A
P0830400H
P0830300J

6.683,50
6.651,39
48.511,94

17/X/236040
17/X/236069
17/X/235880

1703001449
1703001449
1703001449

80
51
240

P0831000E

32.462,29

17/X/235936

1703001449

184

P0830800I

169.004,10

17/X/235821

1703001454

50

P0821300A
P0821700B

33.987,44
79.443,54

17/X/235896
17/X/235852

1703001449
1703001454

224
19

P0830500E

13.121,28

17/X/236024

1703001449

96

P0830900G
P0802500I
P0802600G

6.585,50
15.270,42
6.606,61

17/X/236095
17/X/235998
17/X/236079

1703001449
1703001449
1703001449

25
122
41
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Codi XGL

Operació
comptable

P0811700D
P0815700J
P0816300H

Import
concedit
(EUR)
85.570,72
14.888,43
13.260,37

17/X/235850
17/X/235947
17/X/236017

1703001454
1703001449
1703001449

21
173
103

P0818100J

16.229,42

17/X/235950

1703001449

170

P0816800G

146.798,31

17/X/235824

1703001454

47

P0816100B

16.159,57

17/X/235970

1703001449

150

P0816900E
P0807500D

7.156,68
94.605,17

17/X/236052
17/X/235851

1703001449
1703001454

68
20

P0807600B

101.119,11

17/X/235829

1703001454

42

P0810100H
P0814200B
P0814400H

121.509,26
16.885,48
15.370,77

17/X/235833
17/X/235952
17/X/235955

1703001454
1703001449
1703001449

38
168
165

P0814500E

13.696,17

17/X/236003

1703001449

117

P0814600C

97.540,46

17/X/235848

1703001454

23

P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0829000I

15.695,68
13.854,72
7.268,09
6.652,36
6.883,07
6.755,19
6.783,63
13.466,54

17/X/235953
17/X/236020
17/X/236034
17/X/236070
17/X/236049
17/X/236104
17/X/236043
17/X/235997

1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449
1703001449

167
100
86
50
71
16
77
123

P5800013D

166.193,33

17/X/235808

1703001446

2

P5800006H
P5800009B

196.182,18
190.146,36

17/X/235807
17/X/235806

1703001446
1703001446

3
4

P5800011H

260.366,41

17/X/235805

1703001446

5

P5800012F
P0800015J
P5800020I
P5800008D
P0800317J

204.466,96
171.926,52
134.591,20
225.119,01
127.150,62

17/X/235804
17/X/235803
17/X/235802
17/X/235801
17/X/235800

1703001446
1703001446
1703001446
1703001446
1703001446

6
7
8
9
10

P5800007F

268.074,12

17/X/235799

1703001446

11

P5800010J

233.521,60

17/X/235798

1703001446

12

P5800015I

222.261,69

17/X/235809

1703001446

1

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament del Pont de Vilomara
i Rocafort
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de
Pierola
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
Consell Comarcal de l'Alt
Penedès
Consell Comarcal de l'Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix
Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Moianès
Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Consell Comarcal del Vallès
Oriental
Consell Comarcal d'Osona

Posició

Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de quinze milions d’euros
(15.000.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents,
corresponents al pressupost de despeses de Gerència de Serveis de Benestar Social,
adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, per al 2017:
-

12.600.000,00 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263.
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-

2.400.000,00 euros, destinats als consells comarcals de la demarcació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563.

Cinquè.- APROVAR els models d’acceptació P3-006-16 i de justificació de despeses
P4-013-16, P4-014-16, P4-015-16 i P4-016-16, en funció de la línia de suport i la
modalitat d’execució dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a
la garantia del benestar social, que consten a l’Annex I d’aquest dictamen.
Sisè.- APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació de despeses
del Programa complementari per a la garantia del benestar social a la Seu Electrònica
Corporativa, a l’apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar les fitxes
dels esmentats tràmits, que figuren a l’Annex II d’aquest dictamen.
Setè.- ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica Corporativa.
Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del Programa complementari
per a la garantia del benestar social.
Novè.- PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
notificar-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
ANNEX I AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A
LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL, DEL SEU RÈGIM REGULADOR I DE LA
CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 20162019”.
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ANNEX II AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A
LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL, DEL SEU RÈGIM REGULADOR I DE LA
CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 20162019”.
P3 Acceptació
Programa complementari per a la garantia del benestar social
Què permet?
Amb caràcter excepcional, els municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin executar
l’ajut en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), han
d’indicar expressament aquesta circumstància i motivar degudament la impossibilitat, tot
assenyalant l’import que acceptaran en el marc de la línia de suport a la dinamització
econòmica dels petits municipis (línia 2).
Pel que fa als ajuts de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1) i als
municipis de fins a 1.000 habitants que executin els ajuts en el marc de la línia de suport per
a la garantia del benestar social (línia 1), aquests ajuts s'entenen acceptats si en el termini
d'un mes, comptat a partir de la data de notificació, els destinataris no manifesten
expressament la renúncia.
Qui el pot realitzar?
Els municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin executar l’ajut en el marc de la línia de
suport per a la garantia del benestar social (línia 1).
Les persones que ocupen el càrrec de secretari/ària tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i
presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Quan es pot realitzar?
El termini finalitza el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-006-16.
On i com es fa?
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions mitjançant una sol·licitud general. Els mitjans per
realitzar el tràmit es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per
finalitzat el tràmit.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.
Quina és la normativa aplicable?
El règim del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-
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2017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març de 2017, en el marc
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
P4 Justificació
Programa complementari per a la garantia del benestar social
Què permet?
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el
marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social.
Qui el pot realitzar?
Els ens locals que hagin rebut un ajut en el marc de l’esmentat Programa
Quan es pot realitzar?
El termini de justificació de despeses finalitza el 30 d’abril de 2018.
Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l’1 de gener de 2017 al
31 de desembre de 2017.
On i com es fa?
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament a través del
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.
Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de
la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions
de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de
signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Quina documentació cal aportar?
Els ens destinataris han d’annexar al tràmit un dels models normalitzats següents, en funció
de la línia de suport i la modalitat d’execució dels ajuts.
P4-013-16: execució per ens destinatari
P4-014-16: execució per ens instrumental
P4-015-16: execució conjunta
P4-016-16: línia de dinamització econòmica dels petits municipis
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per
finalitzat el tràmit.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor responsable de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia
1) és la Gerència de Serveis de Benestar Social.
El centre gestor responsable de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits
municipis (línia 2) és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

95

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quina és la normativa aplicable?
El règim del Programa complementari per a la garantia del benestar social, aprovat per
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2017.

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: Nosaltres volem fer un comentari sobre el mecanisme que permet,
als municipis que tenen menys de mil habitants, destinar les ajudes de la línia 1 a la
línia 2, de suport als serveis socials a la dinamització econòmica dels petits municipis.
Els hi fem una proposta, perquè la valori l’equip de govern, entenent, des d’Entesa,
que aquests informes que es demana presentar haurien d’anar acompanyats de
documentació, també, que permetés, davant la impossibilitat material i d’execució per
part dels petits ajuntaments, que coneixem i, per altra banda, és lògica, doncs que
puguin ser executades les accions, de manera subsidiària, per part dels consells
comarcals que tinguessin assignats. Per què? Doncs perquè entenem que així es
podria assegurar la cobertura universal a totes les persones de la demarcació, més
enllà, d’alguna manera, de la mida del municipi en què estan.
Respon la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, senyora Budó (CiU), qui diu: Sí, senyora Sevilla, prenem nota de la
proposta que ens fa. Dir-li, però, que dins d’aquest programa complementari també
s’inclouen els consells comarcals i, per tant, també està garantit que també hi hagi
aquesta, diguem, cobertura a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de tots els
municipis, entenent que els consells comarcals també, ja que 2,4 milions o 2,6 milions
d’aquests quinze milions van destinats directament a donar suport als consells
comarcals.
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 20162017, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que
formen part del Pla.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris, els últims dels quals són instruments específics elaborats
especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i
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d’urgència. A l’efecte de configurar el règim regulador dels instruments de
cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” estableix els principis generals que guien i orienten
l’exercici de les competències en matèria de cooperació i assistència local de la
Diputació de Barcelona, a més de tots els aspectes relatius a la gestió dels
instruments de cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern,
sostenibilitat, eficàcia i eficiència, orientats, aquests dos darrers, a assolir la
simplificació administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament
dels ajuts.
3. En data 15 de març de 2017, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona ha emès un informe, que s’incorpora a l’expedient i que es transcriu a
continuació:
“MOTIVACIÓ
L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de promoure els
drets i les oportunitats dels infants. Les escoles de primera infància suposen per a la gran
majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en un context social fora de la seva
família, i ofereix espais de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional amb
plenes garanties en una etapa primerenca determinant per la trajectòria vital futura. Al
mateix temps, les polítiques d’escolarització en primera infància han esdevingut un recurs
bàsic, sovint principal, de les més àmplies polítiques d’atenció a les famílies. L’escolarització
permet millorar les condicions per conciliar la vida laboral i familiar i multipliquen les
oportunitats de creixement econòmic i d’inclusió i progrés social per als seus membres. La
política de bressol ofereix unes dades de servei públic molt significatives.
A mig camí del curs 2016-2017, i amb prop d’una dècada de trajectòria en polítiques
públiques d’escola bressol, alguns factors de context impulsen la revisió i ajustament del
model d’intervenció pública, que s’ha vingut definint per tenir vocació d’universalitat
progressiva, oferir serveis no obligatoris i de copagament i prestar-se en proximitat, amb la
gestió delegada als ens locals i ajustada a les necessitats específiques de cada indret.
Aquests factors de canvi es refereixen fonamentalment a l’impacte de la crisi econòmica i a
les tendències demogràfiques de present i futur.
L’impacte de la crisi econòmica ha empitjorat la capacitat adquisitiva de les famílies i, en
funció d’aquesta, la capacitat de contribuir de forma efectiva al finançament del cost dels
serveis amb recurs al copagament.
La davallada de la taxa de natalitat presenta nous reptes en el dimensionament de grups i
capacitats instal·lades en els centres, així com en les dinàmiques de matriculació i
escolarització en diferents àmbits territorials i geogràfics.
Ambdós aspectes de forma combinada impulsen la revisió dels sistemes actuals de
planificació, finançament i gestió de l’escola bressol, fent èmfasi en la millora de les
condicions d’accessibilitat: per una banda, mitigant en la mesura del possible les diferències
entre la capacitat adquisitiva de les famílies i el cost d’accés i, connectat amb l’anterior,
cercant col·lectius fins ara absents en la demanda expressa d’aquests serveis per assolir
uns serveis públics amb més valor afegit i de major equitat.
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El recolzament de la Diputació de Barcelona a l’impuls i sosteniment de les polítiques
d’escola bressol compta també amb una trajectòria consolidada i ha implicat la generació de
recursos tècnics i econòmics destinats al funcionament dels centres i a la suficiència
alimentària. Dins el mandat actual, i com a primera passa en una integració progressiva de
totes les línies d’ajut i finançament en un instrument únic, la Diputació replantejà el
programa de suficiència alimentària i en va incrementar la dotació per emmarcar-ho dins un
concepte més ampli, d’escolarització, que fa referència al conjunt de prestacions que
contribueixen a garantir l’accés efectiu a serveis d’educació infantil de primer cicle, inclosa
l’escolaritat, el menjador i l’acollida. Amb aquest canvi d’escala, realitzat al 2016, es pretén
reconèixer i fomentar l’esforç municipal en termes d’equitat i millora de les condicions
d’accessibilitat a l’escola bressol en dos direccions: igualtat d’oportunitats en recursos
educatius i igualtat d’oportunitats en les condicions d’educabilitat.
L’edició d’enguany es planteja consolidar l’anterior línia de treball, renovant el compromís
econòmic i introduint els següents ajustaments per garantir una major adaptació a les
necessitats d’entorn:
1) L’ampliació de l’univers de destinataris amb la
serveis d’escolarització no presents durant el
ofereixen serveis d’escolarització en el marc de
mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental
escoles rurals.

inclusió dels municipis que implanten
curs 2015-2016 i de municipis que
l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost,
de primer cicle d’educació infantil en

2) El canvi en els factors de ponderació en l’assignació de recursos econòmics per
característiques de l’alumnat amb l’objectiu de reconèixer amb major proporció el factor
inclusiu en els serveis d’escolarització de primera infància. En funció de l’anterior,
l’alumnat amb necessitats educatives especials passa d’1 punt a 4 punts.
Addicionalment, l’alumnat de menor capacitat econòmica passa de 0,5 a 1,5 punts.
PROPOSTA
Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència
de les diputacions per a l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Atès l’article 84.2 g) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en
matèria de planificació, ordenació i gestió de l’educació infantil i la participació en el procés
de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i
l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar. La
configuració del règim regulador del present Programa complementari, a aprovar en el si del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", s'ha dut a terme de conformitat amb el previst a
la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. En virtut d'aquesta disposició les subvencions que integren els plans o
instruments similars que tinguin per objecte portar a terme les funcions d'assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, essent d'aplicació
supletòria les previsions contingudes en la referida llei. En vista d'això, resulta directament
aplicable al present Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general
del Pla "Xarxa Governs Locals 2016-2019" en la mesura que n'empara la seva aprovació i
ulterior desplegament.
Per tot això, s’eleva la següent proposta de programa complementari en dues fases, amb el
seu règim regulador i formularis de tramitació, que s’adjunten com annexes 1 i 3 del present
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informe, i l’assignació de recursos corresponent a la primera fase en Annex 2, a la Direcció
de Serveis de Cooperació Local, per a la seva aprovació per l’òrgan competent.”

4. Amb l'experiència dels programes complementaris anteriors i en vista del context
actual, partint dels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en relació amb l’article 25 de la mateixa llei, i dels articles 91
a 93 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix
cos legal, que estableixen la competència de les diputacions provincials per a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es considera
oportú promoure el Programa complementari d’escolarització en primera infància
per al curs 2016-2017, amb la finalitat de contribuir a l’accés a centres i serveis
educatius públics del primer cicle d’educació infantil sota els principis d’igualtat
d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.
5. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte
funcions d’assistència i cooperació municipal es regeixen per la seva normativa
específica i, supletòriament, s’hi apliquen les previsions de la referida llei. Per tant,
resulta directament aplicable al present programa complementari la normativa
reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019”, en la
mesura que n’empara l’aprovació i el desplegament.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, aprovar la creació de
programes complementaris i els règims corresponents.
ACORDS
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017,
previ informe del centre gestor, que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- APROVAR el règim regulador del Programa complementari d’escolarització
en primera infància per al curs 2016-2017 i disposar que aquest règim és la normativa
aplicable en l’atorgament i execució dels ajuts que es concedeixin en el marc del
Programa, d’acord amb el següent articulat:
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“Article 1. Objecte
1. L’objecte del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs
2016-2017 és prestar cooperació i assistència als governs locals en matèria
d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l’accés a centres i
serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil sota els principis d’igualtat
d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.
2. El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir
l’accés efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa l’escolaritat, el
menjador i l’acollida.
3. L’objecte del Programa complementari es durà a terme mitjançant l'atorgament de
recursos econòmics i s’emmarca en l’àmbit de prestació de serveis públics i garantia de
la cohesió social, previst a la clàusula 10 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
Article 2. Ens destinataris
1. Tenen consideració d’ens destinataris els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars d’infants o
escoles bressol inscrites al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament en els
termes establerts pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l'educació infantil i els requisits dels centres.
2. També tenen condició de destinataris els ajuntaments que disposen de serveis
d’escolarització en el marc de l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, mitjançant la qual
s’aprova el Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.
3. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del Programa
complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació d’una
relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.
Article 3. Despesa elegible
1. Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en aquest règim
les despeses de personal i les despeses corrents derivades del funcionament de centres
i serveis educatius de primer cicle d'educació infantil corresponents als capítols següents
dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a
l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals:
a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal
municipal de gestió i administració educativa del primer cicle d’educació infantil.
b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses
derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d’escolaritat, de menjador
i d’acollida.
c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del
centre, incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l’accessibilitat dels
infants.
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2. No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es
recullen en aquest règim, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni
les de qualsevol naturalesa econòmica vinculades al transport escolar i el desplaçament
d’alumnat.
3. Totes les despeses elegibles han de correspondre al curs escolar 2016-2017.
Article 4. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts atorgats en el marc del Programa complementari són compatibles amb qualsevol
altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats sempre i
quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l'actuació i no s'estiguin finançant
les mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel percentatge
que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o
davant d'altres administracions públiques.
Article 5. Centre gestor
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de Serveis
d’Educació, adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona. Correspon al centre gestor fer la proposta tècnica de concessió en les seves
diferents fases, el seguiment de l'execució de les actuacions i la tramitació de les
justificacions de despesa.
2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.
Article 6. Quantia màxima
El pressupost total que es destina a aquest Programa complementari és de tres milions
d’euros (3.000.000,00 EUR) del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2017.
Article 7. Criteris de concessió i metodologia
1. La concessió de quanties individualitzades per ens destinatari es realitza en dues fases:
a. Fase primera, que coincideix amb la resolució inicial d’aquest Programa
complementari, destinant una quantitat total màxima de set-cents cinquanta mil euros
(750.000 EUR), 25% del pressupost màxim.
b. Fase segona, que coincideix amb la resolució definitiva d’aquest Programa
complementari, destinant una quantitat total de dos milions dos-cents cinquanta mil
euros (2.250.000 EUR), 75% del pressupost màxim, entre els ens destinataris que
formalitzin l’acceptació en els termes establerts a l’article 10 d’aquest règim.
2. Els recursos destinats a la Fase primera d’aquest Programa complementari es
concedeixen pels següents criteris:
a. Una quantitat fixa de 1.475,00 euros per presència de centres d’escolarització en
primera infància. Aquesta condició es reuneix quan l’ens destinatari disposa de la
titularitat d’un mínim d’una llar d’infants o escola bressol inscrita al Registre de
Centres del Departament d’Ensenyament. L’assignació es realitza per ens destinatari
que reuneixi aquesta condició.
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En aquest repartiment hi ha 244 ens locals amb la titularitat inscrita al Registre de
Centres del Departament, i dóna un resultat de tres-cents cinquanta nou mil nou-cents
euros (359.900,00 EUR)
1.475,00 € x 244 = 359.900,00 €
b. Una quantitat total de tres-cents noranta mil cent euros (390.100 EUR) en funció de la
relació que s’estableix entre el volum de serveis d’escolarització i la grandària del
pressupost. Aquesta relació es determina calculant, per cada ens destinatari, el
quocient entre el nombre de places d’alumnat equivalent (PAE) del curs 2015-2016 i
l’import total de liquidació del pressupost de l’ens (ILP) per a l’exercici 2015, d’acord
amb la següent expressió.

PAE15-16 *106
IPL15
En funció del valor d’aquesta relació s’ha classificat cada ens destinatari dins d’un dels
trams previstos a continuació.
Tram
A
B
C
D

Interval de Relació
Per sota 51,17 i per sobre de 38,38
Per sota 38,38 i per sobre de 25,59
Per sota 25,59 i per sobre de 12,79
Per sota 12,79

Import per PAE15-16
83,80 €
59,70 €
63,91 €
10,98 €

L’assignació individualitzada es correspon amb la multiplicació del nombre de places
d’alumnat equivalent 2015-2016 de cada ens per l’import per plaça que correspongui al tram
on estigui classificat.
Les dades de places d’alumnat equivalent 2015-2016 s’obtenen a partir dels registres de
places ja acreditades a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació en el marc del
Programa complementari d’escolarització per al curs 2015-2016, aprovat per la Junta de
Govern d'aquesta Diputació en sessió de 30 de juny de 2016. Els ens destinataris que
implanten serveis d’escolarització no presents durant el curs 2015-2016 i aquells que no
acrediten places d’alumnat equivalent per al curs 2015-2016, resten exclosos d’aquest
criteri.
Les dades d’import total de liquidació del pressupost s’obtenen a partir de la base de dades
de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques. Quan no es disposa d’aquestes dades per a un ens
destinatari en particular, aquest es classifica dins el tram D.
S’ha utilitzat la proporcionalitat d’aquest càlcul vers el total a repartir per tal d’arrodonir i
obtenir el resultat exacte de la quantitat.
3. Els recursos destinats a la Fase segona d’aquest Programa complementari s’assignen
pels següents criteris:
a. Una quantitat total de dos milions d’euros (2.000.000 EUR) en funció de les
característiques de les places ocupades al curs 2016-2017. L’assignació per ens
destinatari s’establirà ponderant el nombre de places ocupades en termes
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equivalents, l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’alumnat de menor
capacitat econòmica, de conformitat amb el següent barem:
Concepte
Per cada plaça d’alumnat equivalent
Per cada alumne amb necessitats educatives especials
Per cada alumne de menor capacitat econòmica

Punts
1
4
1,5

L’assignació individualitzada es farà de forma proporcional als punts totals obtinguts
per cada ens destinatari.
El nombre de places d’alumnes equivalents es refereix al nombre que s’obté amb el
càlcul ponderat d’alumnes escolaritzats a temps complet, aquells qui reben atenció
educativa com a mínim 5 hores al dia i 5 dies a la setmana, i d’alumnes escolaritzats
a temps parcial, la resta, d’acord amb les instruccions que es faciliten als formularis
normalitzats que s’estableixin en aquest fons.
La condició d’alumne amb necessitats educatives especials es refereix a l’alumnat
que disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes
equivalents.
La condició d’alumne de menor capacitat econòmica es refereix a l’alumnat sobre el
que s’hagin acreditat, durant el procés de matriculació, ingressos familiars inferiors als
que figuren a continuació:
Membres
del
nucli familiar
1
2
3
4
5
6
7 o més

Multiplicador
IRSC
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Llindar (ingressos familiars
menors o iguals a)
15.936 EUR/any
19.920 EUR/any
23.904 EUR/any
27.888 EUR/any
31.872 EUR/any
35.856 EUR/any
39.840 EUR/any

L’import llindar de la taula anterior es determina en funció de la grandària del nucli
familiar i aplicant un factor de multiplicació al valor anual de l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic. El valor establert és el vigent en el moment d’aprovació
d’aquest programa complementari i es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73
euros anuals.
b. Una quantitat total de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 EUR) per existència de
polítiques actives d’accés a l’escolarització en primera infància. Aquesta condició es
reuneix quan l’ens destinatari acredita i documenta l’existència de normativa vigent al
curs 2016-2017 que afavoreix l’accés a l’escolarització amb, com a mínim, la
incorporació d’un dels següents aspectes:
-

Bonificacions, exempcions o sistemes de regulació de preus públics en funció de
la renda de les famílies.
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-

Beques o ajuts individuals d’escolarització, de menjador o d’altres serveis
complementaris diferents del desplaçament i el transport.

L’assignació es realitza per ens destinatari i per un import únic de mil cinc-cents euros
(1.500 EUR). Si el reconeixement total d’imports supera la quantitat total assignada al punt
anterior, l’import únic per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens
acreditants fins esgotar la quantitat total assignada. Pel cas contrari, si finalitzada la
instrucció la quantitat total no s’esgota, la quantitat romanent resultant s’incorporarà a la
quantitat total prevista per al criteri establert a l’article 7.3.a, característiques de les places
ocupades al curs 2016-2017.
4. La quantitat total assignada a la Fase segona pot veure’s incrementada per quantitats
provinents de renúncies o acceptacions parcials de la Fase primera. En aquest cas, les
quantitats romanents s’incorporaran a la quantitat total prevista per al criteri establert a
l’article 7.3.a, característiques de les places ocupades al curs 2016-2017.
5. La concessió definitiva dels ajuts d’aquest Programa complementari no superarà la
quantia màxima del Programa.
Article 8. Procediment de concessió
Els ajuts del Programa s’atorguen pel procediment de concessió directa, al ser recursos
econòmics consistents en fons de prestació, d’acord amb l’establert en l’article 16.3.b del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Article 9. Resolució inicial
1. La concessió inicial dels ajuts de la Fase primera es realitzarà en el mateix acte que
aprova aquest Programa complementari i la seva regulació.
2. L’acte d’aprovació d’aquest Programa complementari es notificarà a tots els ens
destinataris, de manera individualitzada, en el termini màxim de 10 dies a comptar des
de la data de la seva aprovació.
Article 10. Acceptació de la Fase primera
1. Per a l’efectivitat dels ajuts concedits cal que els ens destinataris manifestin
expressament l’acceptació de l’ajut atorgat de la Fase primera, com a màxim, fins al 31
de maig de 2017.
2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament. A aquests
efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat P3-005-16.
3. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions.
4. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
5. Les persones que ocupin el càrrec de Secretari/ària tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i
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presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
6. En el moment de formalitzar l’acceptació, i en el mateix model referit al punt anterior,
l’ens destinatari:
a. Indicarà l’acceptació, total o parcial, dels ajuts concedits en el marc de la Fase
primera d’aquest Programa complementari.
b. Expressarà la voluntat, positiva o negativa, d’acollir-se als ajuts previstos en el marc
de la Fase segona d’aquest Programa complementari.
c. Aportarà el formulari normalitzat
d’escolarització del curs 2016-2017.

P3-005-16

on

es

certifiquen

les

dades

d. En cas d’acollir-se a la Fase segona, informarà, documentarà i acreditarà tots els
aspectes necessaris per procedir al càlcul individualitzat dels ajuts d’acord amb els
criteris establerts a l’article 7.3 d’aquest Programa complementari.
7. L'acte d'acceptació implicarà la conformitat amb tots els termes d'aquest règim i les
condicions de la seva execució.
8. Transcorregut el termini d’acceptació, si aquesta no s’ha presentat o s’ha presentat amb
defectes subsanables, la Gerència de Serveis d’Educació requerirà la presentació o
l’esmena, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la presentació a partir del dia
següent a la recepció del requeriment.
9. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi presentat
l'acceptació o subsanat el defectes notificats, s’ha d’entendre que ha renunciat
tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de procedir a l'aprovació de
la corresponent renúncia.
Article 11. Instrucció i aprovació de la resolució definitiva
1. Realitzat el tràmit d'acceptació, la Gerència de Serveis d’Educació ha de verificar que
aquesta s'ha efectuat en els termes establerts en aquest règim i procedir a:
a. Determinar la quantia màxima definitiva dels ajuts de la Fase primera, resultant en
una quantia equivalent a la quantia inicial referida a l’article 7.1.a d’aquest règim
menys les quantitats provinents de les renúncies i dels romanents no acceptats per
acceptacions parcials.
b. Determinar la quantia màxima definitiva dels recursos de la Fase segona, resultant en
una quantia equivalent a la quantia inicial referida a l’article 7.1.b d’aquest règim més
les quantitats provinents de les renúncies i dels romanents no acceptats en
acceptacions parcials de la Fase primera.
c. Calcular la concessió definitiva dels ajuts de la Fase segona d’acord amb la
informació aportada per l’ens destinatari en el moment de formalitzar l’acceptació.
2. Finalitzada la instrucció, la Junta de Govern d’aquesta Diputació aprovarà la concessió
definitiva dels ajuts per ambdues fases i acceptarà, si escau, les renúncies dels ajuts de
la Fase primera, previ informe tècnic de la Gerència de Serveis d’Educació.
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3. La resolució definitiva dels ajuts es farà en un termini no superior a tres mesos a comptar
des de la data de finalització del termini d'acceptació.
4. La resolució definitiva dels ajuts es notificarà als ens locals destinataris, sens perjudici de
la publicitat prevista en aquest règim regulador.
5. L'ajut s'entén acceptat pels destinataris si en el termini d'un mes, comptat a partir de la
data de notificació, aquests no manifesten expressament la renúncia.
Article 12. Execució
Els ajuts concedits en el marc d’aquest Programa complementari s'han de destinar a
finançar despeses d’actuacions del curs escolar 2016-2017.
Article 13. Justificació
1. Els ens destinataris han de justificar les despeses elegibles, com a màxim, fins el 31
d’octubre de 2017.
2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat P4-012-16.
3. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions.
4. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de
lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.
7. En el moment de formalitzar la justificació, i en el mateix model referit, l’ens destinatari
certificarà les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de
despeses derivades del seu funcionament.
8. Les factures relatives a les despeses han d'estar datades d'acord amb el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les obligacions
de facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució determinat.
9. Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin efectuar un pagament a l'ens
destinatari inferior a l'import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar
a l'ens, per tal que en prengui coneixement.
10.L'import de l'ajut, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres entitats públiques i/o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
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subvencionada. En aquest cas, la Diputació ha de reduir l'ajut.
11.Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
Article 14. Pagament
1. La Diputació efectua pagaments prèvia justificació de l'ajut.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins al límit de l'import total atorgat.
Article 15. Tancament i liquidació
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre gestor ha de
promoure l’aprovació de la liquidació provisional i habilitar un termini d’audiència de
quinze dies des de l’endemà de la publicació en el BOPB, per tal de presentar la
justificació pendent o al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de promoure l’aprovació de la
liquidació definitiva i la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats.
3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens destinataris en el
termini màxim de deu dies des que són aprovats.
Article 16. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es comprometen, amb
caràcter general, a observar les determinacions del present règim, a executar les
activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de
legalitat, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir
les següents obligacions:
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
b. Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació en un lloc
preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona.
c. Establir canals de comunicació i de col·laboració, per tal d’evitar duplicitats en la
tramitació i concessió d’ajuts, entre els consells comarcals de la demarcació de
Barcelona i els ajuntaments de la seva base territorial.
d. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
e. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat prèviament.
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f. Observar les previsions previstes a l’article 10 d’aquest règim en relació amb la
compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la inexistència de sobrefinançament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que corresponguin en
cada cas, i pot suposar la revocació, la reducció o, si escau, el reintegrament de la
subvenció concedida.
Article 17. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els ens locals destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim, tot fent cessió de les mateixes a la
Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les
dades personals facilitades han de complir el principi de qualitat de les dades i ser les
estrictament necessàries per al compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
2. Els destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació per tal
que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de la justificació.
3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han
d’observar els requeriments previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reglament general de protecció de
dades 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques,
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat
compliment a partir del 25 de maig de 2018.
Article 18. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Programa
complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa es troba
constituït per:
-

-

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de l’esmentada
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al registre
d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració
i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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.
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-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009).”

Tercer.- APROVAR la concessió inicial dels ajuts de la Fase primera en el marc del
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017:
Import concedit
(EUR)
2.665,32
2.078,94
1.515,85
2.704,85
2.419,35
2.726,81
6.909,06
3.802,06
4.224,00

17/X/235797
17/X/235796
17/X/235795
17/X/235793
17/X/235792
17/X/235791
17/X/235790
17/X/235789
17/X/235788

Operació
comptable
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

P0801300E

1.639,71 17/X/235787

1703001432

11

P0801500J
P0801600H
P0801700F
P0801800D

6.679,91
1.683,64
5.894,04
1.749,52

17/X/235786
17/X/235785
17/X/235784
17/X/235783

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

12
13
14
15

P0825200I

4.204,83 17/X/235782

1703001432

16

P0802000J
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A

7.855,23
2.331,50
2.144,83
1.475,00
2.013,06
2.413,31
4.965,59
1.529,90

17/X/235781
17/X/235780
17/X/235779
17/X/235778
17/X/235775
17/X/235774
17/X/235773
17/X/235772

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

17
18
19
20
23
24
25
26

P0803300C

3.023,30 17/X/235771

1703001432

27

P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D

1.661,67
2.649,95
4.594,79
3.648,63

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

28
29
30
31

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de
Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús

P0800100J
P0800300F
P0800400D
P0800600I
P0800700G
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
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Codi XGL

17/X/235770
17/X/235769
17/X/235768
17/X/235767

Posició
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Àrea de Presidència
Secretaria General

P0803900J
P0804000H

Import concedit
Codi XGL
(EUR)
2.946,43 17/X/235766
2.836,62 17/X/235765

Operació
comptable
1703001432
1703001432

P0804100F

1.782,46 17/X/235764

1703001432

34

P0804200D
P0804300B
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A

1.954,86
1.937,07
3.429,59
1.925,21
2.433,95
2.536,24

17/X/235763
17/X/235762
17/X/235761
17/X/235760
17/X/235759
17/X/235758

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

35
36
37
38
39
40

P0805000G

2.990,35 17/X/235757

1703001432

41

P0805200C

1.892,27 17/X/235756

1703001432

42

P0805300A
P0805400I
P0805500F

2.243,66 17/X/235755
1.496,96 17/X/235754
4.367,79 17/X/235753

1703001432
1703001432
1703001432

43
44
45

P0805700B

1.749,52 17/X/235752

1703001432

46

P0805800J

1.922,51 17/X/235751

1703001432

47

P0806000F
P0806200B
P0806300J

3.584,70 17/X/235750
2.306,09 17/X/235749
1.793,44 17/X/235748

1703001432
1703001432
1703001432

48
49
50

P0806400H

1.639,71 17/X/235747

1703001432

51

P0806600C
P0826800E

2.100,47 17/X/235746
1.617,75 17/X/235745

1703001432
1703001432

52
53

P0826600I

4.395,90 17/X/235744

1703001432

54

P0806700A
P0806800I

2.190,95 17/X/235743
2.032,83 17/X/235742

1703001432
1703001432

55
56

P0807100C

2.562,10 17/X/235741

1703001432

57

P0807200A

8.140,36 17/X/235740

1703001432

58

P0807300I
P0807400G

2.737,79 17/X/235739
1.991,10 17/X/235738

1703001432
1703001432

59
60

P0813300A

1.595,79 17/X/235734

1703001432

64

P0808100B

1.749,52 17/X/235733

1703001432

65

P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0809000C
P0809100A
P0809500B
P0809600J

4.878,86
3.431,26
1.672,65
1.999,88
2.199,73
3.868,82
1.789,05

17/X/235732
17/X/235731
17/X/235730
17/X/235727
17/X/235726
17/X/235724
17/X/235723

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

66
67
68
71
72
74
75

P0809800F

2.625,74 17/X/235722

1703001432

76

P0809900D
P0810200F
P0808700I

7.028,66 17/X/235721
1.475,00 17/X/235717
2.540,14 17/X/235728

1703001432
1703001432
1703001432

77
81
70

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la
Gornal
Ajuntament de Castellfollit del
Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la
Marca
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament
de
FigaróMontmany
Ajuntament de Fogars de la
Selva
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga

110

Posició
32
33

Àrea de Presidència
Secretaria General

P0809300G
P0810300D
P0810400B

Import concedit
Codi XGL
(EUR)
3.054,07 17/X/235725
1.562,85 17/X/235714
2.649,95 17/X/235713

Operació
comptable
1703001432
1703001432
1703001432

P5831301F

1.826,39 17/X/235669

1703001432

129

P0816400F

1.683,64 17/X/235662

1703001432

136

P0816500C

1.475,00 17/X/235716

1703001432

82

P0818000B

2.472,06 17/X/235650

1703001432

148

P0828600G

1.811,01 17/X/235577

1703001432

221

P0800500A

1.882,17 17/X/235794

1703001432

4

P0802700E

3.265,04 17/X/235776

1703001432

22

P0808500C

3.655,79 17/X/235729

1703001432

69

P0811500H

2.433,95 17/X/235703

1703001432

95

P0811600F

3.881,33 17/X/235702

1703001432

96

P0825400E
P0807800H

1.804,42 17/X/235735
1.475,00 17/X/235715

1703001432
1703001432

63
83

P0810000J

8.239,18 17/X/235720

1703001432

78

P0810600G
P0810700E

3.023,30 17/X/235712
2.199,73 17/X/235711

1703001432
1703001432

86
87

P0810500I

2.188,75 17/X/235710

1703001432

88

17/X/235709
17/X/235708
17/X/235707
17/X/235706
17/X/235705
17/X/235704
17/X/235700
17/X/235699
17/X/235698
17/X/235697
17/X/235696
17/X/235695

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

89
90
91
92
93
94
98
99
100
101
102
103

P0812300B

3.967,65 17/X/235694

1703001432

104

P0812700C

1.549,67 17/X/235693

1703001432

105

P0812600E

1.672,65 17/X/235692

1703001432

106

P0812400J

4.242,17 17/X/235691

1703001432

107

P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813400I

2.446,74
2.144,83
2.430,47
2.087,73

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

108
109
110
111

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Palma de
Cervelló
Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la Pobla de
Lillet
Ajuntament de la Roca del
Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
Ajuntament de les Masies de
Roda
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del
Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del
Vallès
Ajuntament de Monistrol de
Calders
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Montcada i
Reixac
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmeló

P0810800C
P0810900A
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D

1.986,44
2.452,29
3.231,93
4.406,88
4.176,28
2.155,81
2.573,08
2.265,62
10.286,56
1.663,87
2.056,98
3.791,95

111

17/X/235690
17/X/235689
17/X/235688
17/X/235687

Posició
73
84
85
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Ens destinatari
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del
Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del
Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Prats de
Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de
Codines

NIF Ens

Import concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0813500F

2.160,20 17/X/235686

1703001432

112

P0812800A
P0813900H
P0814000F

1.569,44 17/X/235685
6.077,97 17/X/235684
2.144,83 17/X/235683

1703001432
1703001432
1703001432

113
114
115

P0815300I

1.595,79 17/X/235673

1703001432

125

P0815400G

2.540,14 17/X/235672

1703001432

126

P0815500D

3.133,10 17/X/235671

1703001432

127

P0815600B

2.533,99 17/X/235670

1703001432

128

P0815800H

3.023,30 17/X/235667

1703001432

131

P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816600A

1.518,92
2.737,79
2.704,85
2.542,34

17/X/235666
17/X/235665
17/X/235664
17/X/235661

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

132
133
134
137

P0817000C

3.610,27 17/X/235658

1703001432

140

17/X/235656
17/X/235655
17/X/235654
17/X/235653
17/X/235652
17/X/235651
17/X/235649
17/X/235648
17/X/235647

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

142
143
144
145
146
147
149
150
151

P0819300E

1.992,86 17/X/235646

1703001432

152

P0819500J

3.083,91 17/X/235645

1703001432

153

P0819600H

2.990,35 17/X/235644

1703001432

154

P0819700F

5.822,25 17/X/235643

1703001432

155

P0819800D

2.497,88 17/X/235642

1703001432

156

P0819900B

4.439,82 17/X/235641

1703001432

157

P0820000H

2.050,37 17/X/235640

1703001432

158

P0820200D

1.870,31 17/X/235639

1703001432

159

P0820100F

2.143,95 17/X/235638

1703001432

160

P0820300B

5.886,18 17/X/235637

1703001432

161

P0820400J

5.172,90 17/X/235636

1703001432

162

P0820500G

3.265,04 17/X/235635

1703001432

163

P0820700C

2.353,47 17/X/235634

1703001432

164

P0820900I

2.067,96 17/X/235633

1703001432

165

P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817800F
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818600I

2.515,98
2.287,58
2.299,09
1.916,43
1.518,92
2.770,74
1.615,55
5.149,18
10.910,05
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan
Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de Sant Martí de
Tous
Ajuntament de Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Pol de
Mar
Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet

NIF Ens

Import concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0821000G

5.812,42 17/X/235632

1703001432

166

P0821100E

2.050,37 17/X/235631

1703001432

167

P0820800A

2.133,85 17/X/235630

1703001432

168

P0821200C

2.693,87 17/X/235629

1703001432

169

P0819200G

3.162,76 17/X/235628

1703001432

170

P0822500E

2.177,77 17/X/235627

1703001432

171

P0821600D

4.698,97 17/X/235626

1703001432

172

P0821800J

5.413,10 17/X/235625

1703001432

173

P0821900H

2.627,99 17/X/235624

1703001432

174

P0822000F

1.740,74 17/X/235623

1703001432

175

P0822100D

1.749,52 17/X/235622

1703001432

176

P0822200B

2.855,89 17/X/235621

1703001432

177

P0822600C

1.617,75 17/X/235620

1703001432

178

P0822700A

1.839,56 17/X/235619

1703001432

179

P0822900G

1.573,83 17/X/235618

1703001432

180

P0823100C

3.967,65 17/X/235617

1703001432

181

P0823200A

4.287,93 17/X/235616

1703001432

182

P0823300I

1.980,12 17/X/235615

1703001432

183

P0823400G

1.859,33 17/X/235614

1703001432

184

P0823500D

2.254,64 17/X/235613

1703001432

185

P0823600B

1.694,62 17/X/235612

1703001432

186

P0823700J

3.712,56 17/X/235611

1703001432

187

P0823800H

3.045,26 17/X/235610

1703001432

188

P0823900F

1.540,88 17/X/235609

1703001432

189

P0824000D

2.551,12 17/X/235608

1703001432

190

P0809700H

1.859,33 17/X/235607

1703001432

191

P0826200H

2.573,08 17/X/235606

1703001432

192
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia
de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del
Penedès
Ajuntament
de
Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament
de
Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria
d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de
Foix
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament
de
Vallbona
d'Anoia
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada

NIF Ens

Import concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

P0826400D

2.111,89 17/X/235605

1703001432

193

P0826500A

3.584,70 17/X/235604

1703001432

194

P0826300F

2.660,93 17/X/235603

1703001432

195

P0824400F

2.177,77 17/X/235602

1703001432

196

P0824500C

8.777,24 17/X/235601

1703001432

197

P0824600A

3.482,41 17/X/235600

1703001432

198

P0824700I

2.967,92 17/X/235599

1703001432

199

P0824800G

2.166,79 17/X/235598

1703001432

200

P0824900E

2.114,30 17/X/235597

1703001432

201

P0825000C

7.676,23 17/X/235596

1703001432

202

P0825100A

2.671,91 17/X/235595

1703001432

203

P0825900D

2.375,43 17/X/235594

1703001432

204

P0825800F

1.606,77 17/X/235593

1703001432

205

P0826000B

4.494,72 17/X/235592

1703001432

206

17/X/235591
17/X/235590
17/X/235589
17/X/235588
17/X/235587
17/X/235586
17/X/235585
17/X/235584
17/X/235583
17/X/235582
17/X/235581
17/X/235580
17/X/235579
17/X/235578
17/X/235576

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
222

P0828800C

1.606,77 17/X/235575

1703001432

223

P0828900A

6.461,55 17/X/235574

1703001432

224

P0829100G

2.364,45 17/X/235572

1703001432

226

P0829200E

1.628,73 17/X/235571

1703001432

227

P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829900J
P0830000F

1.753,47
2.700,46
4.960,47
4.110,40
1.475,00

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

228
229
230
231
232

P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827300E
P0827400C
P0827800D
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E

2.035,02
2.190,07
2.298,56
1.705,60
3.363,70
1.859,33
1.622,14
2.208,52
2.046,00
12.093,45
9.082,69
2.397,39
1.951,57
2.935,45
3.597,48
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P0830200B
P0830100D

Import concedit
Codi XGL
(EUR)
4.485,94 17/X/235565
2.529,16 17/X/235564

Operació
comptable
1703001432
1703001432

P0830600C

5.109,65 17/X/235563

1703001432

235

P0830700A

2.800,71 17/X/235562

1703001432

236

P0830300J

9.849,85 17/X/235561

1703001432

237

P0831000E

2.197,54 17/X/235560

1703001432

238

P0830800I

3.682,14 17/X/235559

1703001432

239

P0821300A
P0821700B

2.524,77 17/X/235558
4.132,36 17/X/235557

1703001432
1703001432

240
241

P0830500E

3.505,37 17/X/235556

1703001432

242

P0802500I
P0811700D
P0815700J

1.639,71 17/X/235777
2.485,24 17/X/235701
2.136,05 17/X/235668

1703001432
1703001432
1703001432

21
97
130

P0816300H

2.433,95 17/X/235663

1703001432

135

P0818100J

4.371,04 17/X/235660

1703001432

138

P0816800G

6.563,51 17/X/235659

1703001432

139

P0816100B

2.013,06 17/X/235719

1703001432

79

P0816900E
P0807500D

1.589,20 17/X/235657
3.078,20 17/X/235737

1703001432
1703001432

141
61

P0807600B

4.615,51 17/X/235736

1703001432

62

P0810100H
P0814200B
P0814400H

16.478,85 17/X/235718
4.863,30 17/X/235682
1.793,44 17/X/235681

1703001432
1703001432
1703001432

80
116
117

P0814500E

1.692,42 17/X/235680

1703001432

118

P0814600C

3.001,33 17/X/235679

1703001432

119

P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0815000E
P0815200A
P0829000I

1.762,70
2.945,39
1.573,83
1.475,00
2.433,95
4.032,21

17/X/235678
17/X/235677
17/X/235676
17/X/235675
17/X/235674
17/X/235573

1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432
1703001432

120
121
122
123
124
225

P0800314G

2.817,53 17/X/235554

1703001432

244

P0800003F

2.309,54 17/X/235555

1703001432

243

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament
de
Vilalba
Sasserra
Ajuntament de Vilanova del
Camí
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del
Penedès
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol
Ajuntament
del
Pla
del
Penedès
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de
Pierola
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament
d'Olesa
de
Bonesvalls
Ajuntament
d'Olesa
de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
Entitat
Municipal
Descentralitzada
de
Sant
Miquel de Balenyà
Entitat
Municipal
Descentralitzada de Valldoreix

Posició
233
234

Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de set-cents cinquanta mil euros
(750.000,00 EUR) per al finançament dels ajuts concedits en la fase primera del
Programa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, corresponents al
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pressupost de despeses de la Gerència de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, per al 2017:
- 744.872,93 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46281.
- 127,07 euros, destinats a entitats municipals descentralitzades, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46881.
Cinquè.- RESERVAR crèdit per import de 2.250.000,00 euros (dos milions dos-cents
cinquanta mil euros) del vigent Pressupost de despeses corporatiu per al finançament
dels ajuts a concedir en la fase segona del Programa, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària G/40300/32000/46281.
Sisè.- APROVAR el model d’acceptació P3-005-16 i de justificació de despeses P4012-16, dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari d’escolarització en
primera infància per al curs 2016-2017, que figuren a l’Annex I d’aquest dictamen;
aprovar la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació de despeses del
Programa, a l'apartat “Tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l'espai de la
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar les fitxes corresponents, que figuren a
l’Annex II d’aquest dictamen.
Setè.- ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu electrònica corporativa.
Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del Programa complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.
Novè.- PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
notificar-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
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ANNEX I AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI
D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2016-2017, DEL SEU
RÈGIM REGULADOR I DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.
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ANNEX II AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI
D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2016-2017, DEL SEU
RÈGIM REGULADOR I DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.
P3 Acceptació.
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017
Què permet?
Manifestar expressament l’acceptació de la concessió dels ajuts corresponents a la fase
primera del Programa.
Els ajuts concedits en la fase segona s’entenen acceptats pels ens destinataris si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la data de publicació, aquests no manifesten
expressament la renúncia.
Qui el pot realitzar?
Els ens destinataris que han rebut ajuts corresponents a la fase primera del Programa.
Les persones que ocupin el càrrec de Secretari/ària tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i
presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Quan es pot realitzar?
El termini finalitza el 31 de maig de 2017.
Transcorregut el termini d’acceptació, si aquesta no s’ha presentat o s’ha presentat amb
defectes subsanables, la Gerència de Serveis d’Educació requerirà la presentació o
l’esmena, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la presentació a partir del dia
següent a la recepció del requeriment.
Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi presentat l'acceptació o
subsanat el defectes, s’ha d’entendre que ha renunciat a l’ajut.
Quina documentació cal aportar?
L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-005-16.
On i com es fa?
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions. Els mitjans per realitzar el tràmit es troben
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
En el tràmit d’acceptació, l’ens destinatari:
a. Indicarà l’acceptació, total o parcial, dels ajuts concedits en el marc de la Fase
primera d’aquest Programa complementari.
b. Expressarà la voluntat, positiva o negativa, d’acollir-se als ajuts previstos en el marc
de la Fase segona d’aquest Programa complementari.
c. Aportarà el formulari normalitzat P3-005-16 on es certifiquen les dades
d’escolarització del curs 2016-2017.
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d. En cas d’acollir-se a la Fase segona, informarà, documentarà i acreditarà tots els
aspectes necessaris per procedir al càlcul individualitzat dels ajuts.
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per
finalitzat el tràmit.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Educació.
Quina és la normativa aplicable?
El règim del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 20162017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març de 2017, en el marc
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
P4 Justificació.
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017
Què permet?
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.
Qui el pot demanar?
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions
de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de
signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari
signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
documentació acreditativa de la delegació.
Quan es pot realitzar?
El termini finalitza el 31 d’octubre de 2017.
Transcorregut el termini de justificació, s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha
d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies per tal de poder al·legar el que s'estimi
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
Transcorregut el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.
Quina documentació cal aportar?
La justificació s'ha d'acompanyar del formulari P4-012-16.
On i com es fa?
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es
realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.
Els mitjans per realitzar el tràmit es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació
de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per
finalitzat el tràmit.
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Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.
Quina és la normativa aplicable?
El règim del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 20162017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març del 2017, en el marc
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla (Entesa),
qui diu: És un comentari molt breu: valorem positivament el preàmbul de la proposta,

que estableix clarament la importància d’aquesta etapa educativa però, precisament,
per la importància donada, creiem que la quantia total dels ajuts és insuficient per
garantir una correcta equitat en l’accés a aquest servei educatius i, per tant,
reclamaríem un programa més ambiciós per a la garantia de l’equitat en l’accés i que
ajudés a caminar cap a la universalització d’aquesta etapa educativa, òbviament amb
més recursos.
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar
la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos (AJG 673/16). L’anunci d’aquest acord es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de gener de 2017.
2. L’esmentat règim, en l’article 6.1, va establir la quantia total a aplicar als recursos
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 així com la
seva distribució estimativa amb càrrec a les aplicacions del pressupost de l’any
2017.
3. El referit article 6.1 també disposa que la modificació de la quantia total màxima
s’ha d’aprovar per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona i publicar en el
mateix mitjà en què es publica la convocatòria per a la concessió de recursos del
Catàleg de serveis de l’any 2017, abans de la resolució.
4. En data 10 de març de 2017, el gerent de Serveis de Salut Pública i Consum ha
emès informe en què sol·licita i motiva consignar a l’aplicació pressupostària
G/60401/31100/76280 l’import de 200.000,00 euros, i que es reprodueix literalment
a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va aprovar, en
el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de
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serveis de l’any 2017, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos.
En aquest Catàleg, la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum va incloure recursos
consistents en ajuts econòmics, els quals s’atorguen pel procediment de concurrència
competitiva i per als quals va preveure aplicar la quantia total màxima de 6.139.350,00
euros, distribuïts amb càrrec a les aplicacions del pressupost 2017 que es detallen a
continuació:
Aplicació
pressupostària
G/60401/31100/46280
G/60401/31100/46380
G/60401/31100/46580

Núm. Expedient
SIGC
2016/0011009
2016/0011009
2016/0011009

Quantia
ajuts
econòmics
6.090.350,00
29.000,00
20.000,00

En el Pressupost 2017 del servei de Salut Pública es va decidir no incorporar la demanda de
la Gerència de 500.000€ per atendre la part de la política de cardioprotecció referent a la
compra de desfibril·ladors per part dels municipis.
Tanmateix, en una reflexió posterior sobre la qüestió i coneixement que molts municipis
tenen intenció de fer-ne peticions, es va decidir políticament obrir-ne la possibilitat en
catàleg, cosa que es va fer amb la creació de la fitxa “Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors” dirigida a tots els ajuntaments, amb la condició que només es
subvencionaran equips mòbils, preferiblement per a cotxes patrulla i equips d’emergència i
fins un màxim de 3.
Un cop finalitzat el termini de presentació i revisades les sol·licituds per part del centre
gestor, en no haver-se detectat defectes esmenables, els resultats són els següents:
 Ens locals sol·licitants: 174
 Import total sol·licitat: 714.937,09 euros
Tot i que les condicions per a la concertació han variat enguany respecte al 2016, essent
més restrictives el 2017. L’any 2016 es van rebre sol·licituds de 147 ajuntaments, per un
import total de 620.659,24 euros.
JUSTIFICACIÓ
Vistes les sol·licituds rebudes per a aquest recurs econòmic i valorades aquestes,
s’adeqüen a l’objecte i objectiu del recurs.
Atès que s’està tramitant la modificació de crèdit número 03/2017 per consignar un import
de 200.000,00 euros a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/76280.
SOL·LICITUD
Se sol·licita l’increment de la quantia dels recursos consistents en ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2017 per a atendre part de les demandes dels ens locals al
recurs ”Municipis Cardioprotegits. Desfibril·ladors” per un import de 200.000,00 euros.
L’increment quedarà condicionat a la modificació de crèdit número 03/2017.”
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5. En la mateixa data de 10 de març de 2017, el gerent de Serveis de Salut Pública i
Consum també ha emès informe en què sol·licita i motiva un increment de l’import
de l’aplicació pressupostària G/60402/49300/46280 de 250.000,00 euros, i que es
reprodueix literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de desembre de 2016, va aprovar, en
el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de
serveis de l’any 2017 i el seu règim regulador.
En aquest Catàleg, el servei de Suport a les Polítiques de Consum, va incloure recursos
consistents en ajuts econòmics, els quals s’atorguen pel procediment de concurrència
competitiva i per als quals va preveure aplicar la quantia total màxima de 1.670.000,00
euros, distribuïts amb càrrec a les aplicacions del pressupost 2017 que es detallen a
continuació:
Aplicació
pressupostària
G/60402/49300/46280
G/60402/49300/46580

Núm. Expedient
SIGC
2016/0011011
2016/0011011

Quantia
ajuts
econòmics
1.550.000,00
120.000,00

Per aplicació d’una directiva de la Unió Europea, el Codi de Consum de Catalunya va recollir
la Mediació com una eina de defensa dels consumidors a la que pot acollir-se la població.
Per donar-hi compliment, es va elaborar pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum un
pla pel que, seguint el model DIBA i de la Xarxa Local de Consum, es volia donar suport
econòmic als ajuntaments amb servei públic de consum amb més estructura perquè
poguessin complir amb el seu paper en la Mediació.
Així, es va obrir una línia de catàleg anomenada “Servei de Mediació en Consum” dirigida
als municipis de més de 20.000 habitants amb Servei públic de consum per al foment de la
resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum mitjançant el procediment de
mediació i que en un principi es pensava dotar amb 250.000€ dins del conjunt de pressupost
destinat al suport econòmic de catàleg en la partida esmentada.
Tanmateix, en la moció sobre clàusules terra que va ser aprovada en el passat Ple del mes
de gener, s’instava a la Corporació a reforçar econòmicament els diferents programes de
suport municipal de mediació en consum. Aquest reforç, puntual per al tema en concret però
obligatori en general com hem dit abans, es va valorar en 250.000€.
Finalitzat el període de peticions de catàleg per part dels municipis, la demanda actual és de
30 municipis per un import de 661.015,10€.
JUSTIFICACIÓ
Vist les sol·licituds rebudes per a aquest recurs econòmic i valorades aquestes, s’adeqüen a
l’objecte i objectiu del recurs.
Atès que s’està tramitant la modificació de crèdit número 03/2017 per incrementar la
consignació per un import de 250.000,00 euros a l’aplicació pressupostària
G/60402/49300/46280.
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SOL·LICITUD
Se sol·licita l’increment de la quantia dels recursos consistents en ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2017 per a atendre part de les demandes dels ens locals al
recurs ”Servei de Mediació en Consum” per un import de 250.000,00 euros.
L’increment quedarà condicionat a la modificació de crèdit número 03/2017.”

6. Per últim, a l’article 6.1 del Règim del Catàleg de serveis de l'any 2017, la quantia
dels ajuts econòmics de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
es va establir en 40.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50100/45302/46280.
No obstant, cal procedir a incrementar aquesta quantia en la quantia addicional de
40.000,00 euros que l’esmentada Gerència té intenció d’aplicar amb càrrec al
pressupost 2018, en ser els seus ajuts d’execució pluriennal.
7. Atès que les modificacions es consideren suficientment motivades, cal procedir a
modificar el règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 als efectes d’incrementar la
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 6.1 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, aprovat per
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona AJG 673/16, de data
22 de desembre de 2016.
2. Vist l’apartat 7.2 c) de la Refosa 1/2016 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (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.- INCREMENTAR la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, en el sentit següent:

Orgànic
60401

Centre
gestor
Servei de
Salut
Pública

G/60401/31100/46280 2016/0011009

Quantia
inicial ajuts
econòmics
(EUR)
6.090.350,00

G/60401/31100/46380 2016/0011009

29.000,00

Aplicació
pressupostària

Núm.
Expedient
SIGC

G/60401/31100/46580 2016/0011009
G/60401/31100/76280 2016/0011009
QUANTIA TOTAL (EUR)
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Increment
(EUR)

20.000,00
- 200.000,00
6.139.350,00 200.000,00

Quantia definitiva
ajuts econòmics
(EUR)
6.090.350,00
29.000,00
20.000,00
200.000,00
6.339.350,00
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Orgànic
60402

Centre
gestor

Aplicació
pressupostària

Núm.
Expedient
SIGC

Servei de
Suport a les
Polítiques
de Consum

G/60402/49300/46280

2016/0011011

G/60402/49300/46580

2016/0011011

QUANTIA TOTAL (EUR)

Orgànic

Centre gestor

50100

Ger. Serveis d'Infraestr.
Viar. i Mob.

Quantia
inicial ajuts Increment
econòmics
(EUR)
(EUR)
1.550.000,00 250.000,00
120.000,00

G/50100/45302/46280
(Pressupost 2017)
G/50100/45302/462
(Pressupost 2018)
QUANTIA TOTAL (EUR)

Núm.
Expedient
SIGC

1.800.000,00
120.000,00

-

1.670.000,00 250.000,00

Aplicació
pressupostària

Quantia definitiva
ajuts econòmics
(EUR)

1.920.000,00

Quantia ajuts
econòmics
(EUR)
40.000,00

2016/0011191
40.000,00
80.000,00

Segon.- CONDICIONAR els increments del Servei de Salut Pública i del Servei de
Suport a les Polítiques de Consum a l’aprovació de la modificació de crèdit número
03/2017, i de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat a l’existència
de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de la corporació de l’exercici 2018.
Tercer.- ESTABLIR que, en virtut d’aquests increments, la quantia total de la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és de trenta-tres milions trescents catorze mil cent quaranta-un euros (33.314.141,00 euros).
Quart.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Més enllà de saludar aquest increment, en quatre-cents noranta
mil euros, per a la cardioprotecció dels municipis, nosaltres restem a l’espera de la
resposta a una pregunta, formulada a la Comissió d’Hisenda, respecte a la suspensió
d’un conveni important amb la Diputació, justament pel tema de la cardioprotecció als
nostres municipis.
La senyora presidenta diu: Suposo que se li donarà curs i que se li donarà resposta.
I, tot seguit, dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Sí, dos
comentaris concrets. Un, quan es parla dels dos-cents mil euros assignats per a la
compra de desfibril·ladors, ens preguntem: si aquesta és una demanda consolidada,
per què no s’ha inclòs en el Pressupost 2017? I sí, fem la proposta que, si es
considera així, doncs que es pogués incloure en el 2018 perquè es pogués gestionar
millor.
I pel que fa als dos-cents cinquanta mil euros per incrementar els serveis de mediació
al consum, ens agradaria saber la motivació que es detecta segons les sol·licituds.
Tenim la intuïció que pot ser per demanar ajuda per a tot el que és l’assessorament de
les clàusules sòl en aquesta línia però, si poguéssim saber exactament quina ha estat
la motivació que vostès detecten en aquest sentit, els hi agrairíem.
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La senyora presidenta diu: Molt bé, doncs. Ho traslladarem a la diputada i els
contestarà en Comissió Informativa.
Servei de Contractació
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la
contractació conjunta relativa a la prestació del servei social i ambientalment
responsable de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens
adherits, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment
obert i més d’un criteri d’adjudicació, a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 24 de novembre de
2016, es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma ordinària
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, tots ells
automàtics, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a la Contractació conjunta
relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, amb un
pressupost màxim biennal de licitació de 10.504.904,00 € (IVA exclòs) més
2.206.029,84 €, en concepte de 21% d’IVA, formulat en termes de preus unitaris.
La distribució del pressupost entre els diferents ens és la següent:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
Institut del Teatre
TOTAL

Pressupost màxim biennal
(2 anys) IVA exclòs
145.032,03
10.353.095,11
6.776,86
10.504.904,00

2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S 232 de
data 1 de desembre de 2016, en el BOPB de data 1 de desembre de 2016, en el
BOE núm. 298 de data 10 de desembre de 2016 i en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona de data 2 de desembre de 2016.
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 10 de gener
de 2017, va realitzar l’obertura dels sobres de la documentació de les següents
empreses presentades amb exclusió dels relatius a l’oferta econòmica i a la resta
de criteris avaluables de forma automàtica:
Plica núm. 1: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
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Plica núm. 2: UNIPOST, SAU
4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 16 de gener
de 2017, va procedir a l’obertura de l’oferta econòmica de les empreses
presentades i admeses i va donar trasllat d’aquestes, juntament amb la resta de
criteris automàtics, a la Subdirecció de Logística per tal que elaboressin el
corresponent informe tècnic d’adjudicació.
5. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 18 de gener
de 2017 va acceptar l’informe tècnic d’adjudicació emès pel subdirector de Logística
amb el vist i conforme de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, de data 17
de gener de 2017, la part del qual, en allò que interessa es reprodueix tot seguit:
“(...)
Els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica d’aquest procediment obert
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte són els
següents:
Criteri 1: Preu de licitació: ....................................................................... fins a 50 punts
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 1 del PCAP.
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació
a l’oferta més baixa i es puntuarà la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera
proporcional, d’acord amb la següent fórmula:
(PL-OV) x P / (PL-MO)
PL: Preu de licitació
OV: Oferta que es valora
P: Punts màxims
MO: Millor oferta
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
1. Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula
1.3 del present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el
resultat de la suma és l’oferta del licitador.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador
2. Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A),
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3
d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de
la suma és el preu de licitació.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació
Criteri 2: Grau de cobertura de la xarxa d’oficines postals a la província de
Barcelona..................................................................................................fins a 35 punts
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L’objectiu d’aquest criteri és que la ciutadania de la província de Barcelona rebi un servei de
qualitat i pugui anar a recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà en una
oficina el més propera possible al seu domicili.
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’annex 2 del PCAP.
S’ha de tenir en compte que s’ha de complir els requisits establerts al punt 6.1 PPT (nombre
d’oficines i horari mínims).
En el cas que l’òrgan de contractació comprovi que l’empresa licitadora no compleix
amb els requisits mínims, es proposarà la seva exclusió de la licitació.
Les oficines poden ser pròpies o alienes. L’objecte de negoci de les oficines esmentades ha
d’estar directament relacionat amb el sector postal o amb la paqueteria, és a dir, han de ser
d’empreses amb habilitació B per operar en serveis postals (clàusula 1.10 del present plec).
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que disposi de més oficines a la província
de Barcelona, 0 punts l’oferta que disposi del nombre mínim d’oficines exigit al punt 6.1 PPT
(123), puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional d’acord amb la següent
fórmula:
Px[(OV-OM)/(MO-OM)]
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
OM= Oficines mínimes
Criteri 3: Estabilitat de la plantilla............................................................. fins a 10 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar l’estabilitat de la plantilla que es destinarà a l’execució
del contracte, ja que aquest és un factor clau per garantir el compliment dels requisits de
validesa dels enviaments gràcies al coneixement del municipi assignat i a l’experiència en el
procediment de distribució
Per la valoració d’aquest criteri, cada licitador haurà de presentar una declaració
responsable, que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex 3 del present Plec, signada pel
representant legal de l’empresa, on consti el nombre total de treballadors que efectuen el
repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona, incloent els treballadors
propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies, que s’haurà d’acreditar abans de
l’adjudicació mitjançant certificat.
Caldrà indicar quants d’ells estan contractats de forma indefinida o equivalents que
garanteixin l’estabilitat de la plantilla.
Les dades hauran de correspondre a una situació de la plantilla anterior a la data de
publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, però
com a màxim 6 mesos abans d’aquesta data.
Puntuació: Obtindrà la màxima puntuació l’empresa que disposi d’un nombre més alt
d’empleats amb contracte indefinit o equivalents que garanteixin l’estabilitat de la plantilla
que efectuen el repartiment postal en els municipis de la província de Barcelona (incloent els
treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies) 0 punts l’oferta que no
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disposi de cap treballador contractat de forma indefinida, puntuant-se la resta d’ofertes de
manera proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Px(OV/MO)
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
Criteri 4: Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de
Barcelona............................................................................... fins a 5 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la disminució
de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb baixes emissions i
energèticament més eficients.
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es consideren
vehicles de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i L5e, ciclomotors
de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Es puntuarà segons la informació que els licitadors facin constar a l’Annex 4 del PCAP.
Puntuació: S’assignaran 0 punts a les ofertes que ofereixin 10 vehicles híbrids, elèctrics i/o
bifuel, la màxima puntuació a l’oferta més elevada d’aquests vehicles i es puntuarà la resta
d’ofertes de manera proporcional en funció dels augments, d’acord amb la següent fórmula.
Px[(OV-VM)/(MO-VM)]
On:
P= Puntuació màxima
OV= Oferta que es valora
MO= Millor oferta
VM= Vehicles mínims
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
Criteri 1: Preu de licitació: ....................................................................... fins a 50 punts
Quadre de preus unitaris oferts pels dos licitadors:
CORREOS
UNIPOST
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Nombre
Preu unitari
Preu unitari
Preu unitari
d’unitats
màxim de
ofert IVA
ofert IVA
Trams de pes
estimades
licitació IVA
exclòs
exclòs
exclòs
anuals
Fins a 20 g. norm.
1.800
2,9900
2,78 €
2,12 €
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Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
NOTIFICACIÓ
ELECTRÒNIC

1.298
26
26
10
2
637
1.400
24
80
24
1
1.445
6.775
73
49
1
1

3,0500
3,2500
3,8700
5,1800
5,4600
2,9900
3,0500
3,2500
3,8500
5,1800
5,4600
3,3600
3,4300
3,6800
4,4300
6,1000
6,4300

ADMINISTRATIVA

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Nombre
d’unitats
estimades
anuals
1.800
1.298
26
26
10
2
637
1.400
24
80
24
1
1.445
6.775
73
49
1
1

AMB

2,85 €
3,05 €
3,67 €
5,04 €
5,32 €
2,78 €
2,85 €
3,05 €
3,67 €
5,04 €
5,32 €
3,07 €
3,14 €
3,38 €
4,11 €
5,73 €
6,06 €

PROVA

Preu unitari
màxim de
licitació IVA
exclòs
3,2200
3,2800
3,4800
4,0800
5,4100
5,6900
3,2200
3,2800
3,4800
4,0800
5,4100
5,6900
3,5900
3,6600
3,9100
4,6600
6,3200
6,6600

DE

Preu unitari
ofert IVA
exclòs
2,89 €
2,96 €
3,16 €
3,78 €
5,15 €
5,43 €
2,89 €
2,96 €
3,16 €
3,78 €
5,15 €
5,43 €
3,18 €
3,25 €
3,49 €
4,22 €
5,84 €
6,17 €

2,17 €
2,31 €
2,75 €
3,68 €
3,88 €
2,12 €
2,17 €
2,31 €
2,73 €
3,68 €
3,88 €
2,62 €
2,68 €
2,87 €
3,46 €
4,76 €
5,02 €
LLIURAMENT
Preu unitari
ofert IVA
exclòs
2,19 €
2,23 €
2,37 €
2,77 €
3,68 €
3,87 €
2,19 €
2,23 €
2,37 €
2,77 €
3,68 €
3,87 €
2,69 €
2,75 €
2,93 €
3,50 €
4,74 €
5,00 €

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.

1

Preu unitari
màxim de
licitació IVA
exclòs
3,8400

134

Preu unitari
ofert IVA
exclòs
3,03 €

Preu unitari
ofert IVA
exclòs
2,30 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.

53.497
1
1
158.239
1
1
395.505

Trams de pes
Fins a 100 g.

1

3,9100
4,1400
3,8400
3,9100
4,1400
4,2700
4,3500
Preu unitari
màxim de
licitació IVA
exclòs
4,6500

3,10 €
3,30 €
3,03 €
3,10 €
3,30 €
3,32 €
3,39 €
Preu unitari
ofert IVA
exclòs
3,63 €

2,35 €
2,48 €
2,30 €
2,35 €
2,48 €
2,78 €
2,83 €
Preu unitari
ofert IVA
exclòs
3,02 €

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

53.496
1
1
158.239
1
1
395.505
1
1

Preu unitari
màxim de
licitació IVA
exclòs
4,0200
4,0900
4,3300
4,0200
4,0900
4,3300
4,4500
4,5200
4,8200

Preu unitari
ofert IVA
exclòs
3,08 €
3,15 €
3,35 €
3,08 €
3,15 €
3,35 €
3,37 €
3,44 €
3,68 €

Preu unitari
ofert IVA
exclòs
2,41 €
2,45 €
2,60 €
2,41 €
2,45 €
2,60 €
2,89 €
2,94 €
3,13 €

CORREOS presenta una oferta que, multiplicada per les estimacions de cada tipus
d’enviament, destinació i tram de pes, dona un import de 4.066.407,99 € anuals.
Per aquest criteri obté 30,99 punts.
UNIPOST presenta una oferta que, multiplicada per les estimacions de cada tipus
d’enviament, destinació i tram de pes, dona un import de 3.338.891,92 € anuals.
Per aquest criteri obté 50,00 punts.
Criteri 2: Grau de cobertura de la xarxa d’oficines postals a la província de
Barcelona...................................................................................................fins a 35 punts
Quadre d’oficines a la província de Barcelona per cadascun dels licitadors:

1
2
3
4
5

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
ABRERA
08001
1
ABRERA
08001
0,0
AGUILAR DE SEGARRA
08002
0
CALAF
08031
9.969,0
AIGUAFREDA
08014
0
CENTELLES
08067
4.071,0
ALELLA
08003
1
ALELLA
08003
0,0
ALPENS
08004
0
TORELLÓ
08285
15.430,0
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
ARENYS DE MAR
08006
1
ARENYS DE MAR
08006
0,0
ARENYS DE MUNT
08007
1
ARENYS DE MUNT
08007
0,0
ARGENÇOLA
08008
0
IGUALADA
08102
14.608,0
ARGENTONA
08009
1
ARGENTONA
08009
0,0
ARTÉS
08010
1
ARTES
08010
0,0
AVIÀ
08011
0
BERGA
08022
3.402,0
AVINYÓ
08012
0
ARTES
08010
7.364,0
AVINYONET DEL PENEDÈS
08013
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
7.052,0
BADALONA
08015
4
BADALONA SUC 3
08015
0,0
BADIA DEL VALLÈS
08904
1
BADIA DEL VALLÈS
08904
0,0
BAGÀ
08016
0
BERGA
08022
16.613,0
BALENYÀ
08017
0
CENTELLES
08067
2.374,0
BALSARENY
08018
1
BALSARENY
08018
0,0
BARBERÀ DEL VALLÈS
08252
2
BARBERA DEL VALLÈS
08252
0,0
BARCELONA
08019
40
BARCELONA SUC 32
08019
0,0
BEGUES
08020
1
BEGUES
08020
0,0
BELLPRAT
08021
0
IGUALADA
08102
16.731,0
BERGA
08022
1
BERGA
08022
0,0
BIGUES I RIELLS
08023
1
BIGUES I RIELLS
08023
0,0
BORREDÀ
08024
0
GIRONELLA
08092
14.570,0
CABRERA D'ANOIA
08028
0
PIERA
08161
5.589,0
CABRERA DE MAR
08029
1
CABRERA DE MAR
08029
0,0
CABRILS
08030
1
CABRILS
08030
0,0
CALAF
08031
1
CALAF
08031
0,0
CALDERS
08034
0
ARTES
08010
3.185,0
CALDES DE MONTBUI
08033
1
CALDES DE MONTBUI
08033
0,0
SANT VICENÇ DE
CALDES D'ESTRAC
08032
0
MONTALT
08264
1.721,0
CALELLA
08035
1
CALELLA
08035
0,0
CALLDETENES
08037
0
VIC
08298
2.571,0
CALLÚS
08038
0
SÚRIA
08274
6.119,0
CALONGE DE SEGARRA
08036
0
CALAF
08031
1.617,0
SANTA MARIA DE
CAMPINS
08039
0
PALAUTORDERA
08259
3.803,0
CANET DE MAR
08040
1
CANET DE MAR
08040
0,0
CANOVELLES
08041
1
CANOVELLES
08041
0,0
CÀNOVES I SAMALÚS
08042
0
LA GARRIGA
08088
5.666,0
CANYELLES
08043
0
SANT PERE DE RIBES
08231
4.914,0
CAPELLADES
08044
1
CAPELLADES
08044
0,0
CAPOLAT
08045
0
BERGA
08022
8.211,0
CARDEDEU
08046
1
CARDEDEU
08046
0,0
CARDONA
08047
1
CARDONA
08047
0,0
CARME
08048
0
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
4.686,0
CASSERRES
08049
0
GIRONELLA
08092
4.064,0
CASTELL DE L'ARENY
08057
0
BERGA
08022
11.265,0
CASTELLAR DE N'HUG
08052
0
BERGA
08022
24.409,0
CASTELLAR DEL RIU
08050
0
BERGA
08022
11.734,0
CASTELLAR DEL VALLÈS
08051
1
CASTELLAR DEL VALLÈS
08051
0,0
CASTELLBELL I EL VILAR
08053
1
CASTELLBELL I EL VILAR
08053
0,0
CASTELLBISBAL
08054
1
CASTELLBISBAL
08054
0,0
CASTELLCIR
08055
0
MOIÀ
08138
7.222,0
CASTELLDEFELS
08056
1
CASTELLDEFELS
08056
0,0
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
SANTA MARGARIDA I
CASTELLET I LA GORNAL
08058
0
MONJOS
08251
9.679,0
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
08059
0
IGUALADA
08102
11.250,0
CASTELLFOLLIT
RIUBREGÓS
08060
0
CALAF
08031
7.702,0
SANT VICENÇ DE
CASTELLGALÍ
08061
0
CASTELLET
08262
2.343,0
CASTELLNOU DE BAGES
08062
0
SANTPEDOR
08192
5.650,0
CASTELLOLÍ
08063
0
CAPELLADES
08044
7.581,0
CASTELLTERÇOL
08064
0
MOIÀ
08138
7.084,0
CASTELLVÍ DE LA MARCA
08065
0
SANT MARTI SARROCA
08227
6.566,0
CASTELLVÍ DE ROSANES
08066
0
MARTORELL
08114
3.751,0
CENTELLES
08067
1
CENTELLES
08067
0,0
CERCS
08268
0
BERGA
08022
4.880,0
CERDANYOLA DEL
CERDANYOLA DEL VALLÈS 08266
3
VALLÈS SUC 1
08266
0,0
CERVELLÓ
08068
1
VALLIRANA
08295
0,0
COLLBATÓ
08069
0
ESPARREGUERA
08076
4.658,0
COLLSUSPINA
08070
0
CENTELLES
08067
4.792,0
COPONS
08071
0
CALAF
08031
10.861,0
CORBERA DE
CORBERA DE LLOBREGAT
08072
1
LLOBREGAT
08072
0,0
CORNELLA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 08073
2
LLOBREGAT
08073
0,0
CUBELLES
08074
1
CUBELLES
08074
0,0
DOSRIUS
08075
1
DOSRIUS
08075
0,0
EL BRUC
08025
0
PIERA
08161
7.595,0
EL BRULL
08026
0
TARADELL
08278
6.523,0
EL MASNOU
08118
1
EL MASNOU
08118
0,0
EL PAPIOL
08158
0
PALLEJA
08157
2.085,0
EL PLA DEL PENEDÈS
08164
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
6.470,0
EL PRAT DE LLOBREGAT
08169
1
EL PRAT DEL LLOBREGAT 08169
0,0
ELS HOSTALETS DE
PIEROLA
08162
0
PIERA
08161
2.872,0
ELS PRATS DE REI
08170
0
CALAF
08031
4.075,0
ESPARREGUERA
08076
1
ESPARREGUERA
08076
0,0
ESPLUGUES DE
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
08077
1
LLOBREGAT
08077
0,0
FIGARÓ-MONTMANY
08134
0
LA GARRIGA
08088
4.172,0
FÍGOLS
08080
0
BERGA
08022
8.610,0
FOGARS DE LA SELVA
08082
0
TORDERA
08284
5.616,0
SANTA MARIA DE
FOGARS DE MONTCLÚS
08081
0
PALAUTORDERA
08259
3.855,0
FOLGUEROLES
08083
0
RODA DE TER
08183
4.742,0
FONOLLOSA
08084
0
SÚRIA
08274
10.375,0
FONT-RUBÍ
08085
0
SANT MARTI SARROCA
08227
4.619,0
GAIÀ
08090
0
NAVÀS
08141
4.249,0
GALLIFA
08087
0
SANT FELIU DE CODINES 08210
4.092,0
GAVÀ
08089
2
CASTELLDEFELS
08056
0,0
GELIDA
08091
1
GELIDA
08091
0,0
GIRONELLA
08092
1
GIRONELLA
08092
0,0
GISCLARENY
08093
0
BERGA
08022
16.968,0
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
GRANERA
08095
0
MOIÀ
08138
10.257,0
GRANOLLERS
08096
1
GRANOLLERS
08096
0,0
GUALBA
08097
0
SANT CELONI
08202
4.737,0
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
08099
0
BERGA
08022
14.631,0
GURB
08100
0
VIC
08298
1.481,0
IGUALADA
08102
1
IGUALADA
08102
0,0
SANTA MARGARIDA DE
JORBA
08103
0
MONTBUI
08250
5.847,0
LA GARRIGA
08088
1
LA GARRIGA
08088
0,0
VILAFRANCA DEL
LA GRANADA
08094
0
PENEDÈS
08305
3.853,0
LA LLACUNA
08104
0
SANT MARTI SARROCA
08227
11.712,0
LA LLAGOSTA
08105
1
LA LLAGOSTA
08105
0,0
LA NOU DE BERGUEDÀ
08142
0
BERGA
08022
7.623,0
LA PALMA DE CERVELLÓ
08905
0
CERVELLÓ
08068
1.965,0
LA POBLA DE CLARAMUNT
08165
0
CAPELLADES
08044
2.817,0
LA POBLA DE LILLET
08166
0
BERGA
08022
18.805,0
LA QUAR
08177
0
GIRONELLA
08092
8.345,0
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
1
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
0,0
LA TORRE DE CLARAMUNT 08286
0
CAPELLADES
08044
2.322,0
L'AMETLLA DEL VALLÈS
08005
1
L'AMETLLA DEL VALLÈS
08005
0,0
VILAFRANCA DEL
LES CABANYES
08027
0
PENEDÈS
08305
2.874,0
LES FRANQUESES DEL
LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
08086
1
VALLÈS
08086
0,0
LES MASIES DE RODA
08116
0
RODA DE TER
08183
984,0
LES MASIES-SANT
LES MASIES DE VOLTREGÀ 08117
1
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
0,0
L'ESPUNYOLA
08078
0
BERGA
08022
8.534,0
L'ESQUIROL
08254
0
RODA DE TER
08183
7.782,0
L'ESTANY
08079
0
MOIÀ
08138
6.322,0
L'HOSPITALET DE
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
08101
5
LLOBREGAT OP
08101
0,0
LLIÇÀ D'AMUNT
08107
1
LLIÇA D'AMUNT
08107
0,0
LLIÇÀ DE VALL
08108
1
LLIÇÀ DE VALL
08108
0,0
LLINARS DEL VALLÈS
08106
1
LLINARS DEL VALLÈS
08106
0,0
LLUÇÀ
08109
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
12.829,0
MALGRAT DE MAR
08110
1
MALGRAT DE MAR
08110
0,0
MALLA
08111
0
TONA
08283
4.083,0
MANLLEU
08112
1
MANLLEU
08112
0,0
MANRESA
08113
1
MANRESA
08113
0,0
MARGANELL
08242
0
CASTELLBELL I EL VILAR
08053
5.746,0
MARTORELL
08114
1
MARTORELL
08114
0,0
SANT FOST DE
MARTORELLES
08115
0
CAMPSENTELLES
08209
1.126,0
MASQUEFA
08119
0
PIERA
08161
5.994,0
MATADEPERA
08120
1
MATADEPERA
08120
0,0
MATARÓ
08121
2
MATARÓ OP
08121
0,0
MEDIONA
08122
0
CAPELLADES
08044
8.646,0
MOIÀ
08138
1
MOIÀ
08138
0,0
MOLINS DE REI
08123
1
MOLINS DE REI
08123
0,0
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
MOLLET DEL VALLÈS
08124
1
MOLLET DEL VALLÈS
08124
0,0
MONISTROL DE CALDERS
08128
0
ARTES
08010
6.504,0
MONISTROL DE
MONTSERRAT
08127
0
CASTELLBELL I EL VILAR
08053
2.630,0
MONTCADA I REIXAC
08125
2
MONTCADA I REIXAC
08125
0,0
MONTCLAR
08130
0
BERGA
08022
11.616,0
MONTESQUIU
08131
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
1.477,0
MONTGAT
08126
1
MONTGAT
08126
0,0
MONTMAJOR
08132
0
CARDONA
08047
12.432,0
MONTMANEU
08133
0
IGUALADA
08102
17.733,0
MONTMELÓ
08135
1
MONTMELÓ
08135
0,0
MONTORNÈS DEL VALLÈS
08136
1
MONTORNÈS DEL VALLÈS 08136
0,0
SANTA MARIA DE
MONTSENY
08137
0
PALAUTORDERA
08259
8.472,0
MUNTANYOLA
08129
0
TONA
08283
5.317,0
MURA
08139
0
VACARISSES
08291
11.440,0
NAVARCLES
08140
1
NAVARCLES
08140
0,0
NAVÀS
08141
1
SÚRIA
08274
0,0
ÒDENA
08143
0
IGUALADA
08102
3.700,0
VILAFRANCA DEL
OLÈRDOLA
08145
0
PENEDÈS
08305
3.465,0
OLESA DE BONESVALLS
08146
0
BEGUES
08020
6.631,0
OLESA DE MONTSERRAT
08147
1
OLESA DE MONTSERRAT 08147
0,0
OLIVELLA
08148
0
SANT PERE DE RIBES
08231
6.301,0
LES MASIES-SANT
OLOST
08149
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
12.219,0
OLVAN
08144
0
GIRONELLA
08092
3.256,0
ORÍS
08150
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
4.879,0
ORISTÀ
08151
0
MOIÀ
08138
13.611,0
SANTA MARGARIDA DE
ORPÍ
08152
0
MONTBUI
08250
4.978,0
ÒRRIUS
08153
0
CABRILS
08030
3.377,0
VILAFRANCA DEL
PACS DEL PENEDÈS
08154
0
PENEDÈS
08305
2.890,0
PALAFOLLS
08155
1
PALAFOLLS
08155
0,0
PALAU-SOLITÀ I
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
08156
1
PLEGAMANS
08156
0,0
PALLEJÀ
08157
1
PALLEJA
08157
0,0
PARETS DEL VALLÈS
08159
1
PARETS DEL VALLÈS
08159
0,0
PERAFITA
08160
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
11.505,0
PIERA
08161
1
PIERA
08161
0,0
PINEDA DE MAR
08163
1
CALELLA
08035
0,0
POLINYÀ
08167
1
POLINYÀ
08167
0,0
PONT DE VILOMARAEL PONT DE VILOMARA I
ROCAFORT
08182
1
ROCAFORT
08182
0,0
PONTONS
08168
0
SANT MARTI SARROCA
08227
8.579,0
PRATS DE LLUÇANÈS
08171
0
GIRONELLA
08092
12.387,0
PREMIÀ DE DALT
08230
1
PREMIA DE DALT
08230
0,0
PREMIÀ DE MAR
08172
1
PREMIA DE MAR
08172
0,0
VILAFRANCA DEL
PUIGDÀLBER
08174
0
PENEDÈS
08305
6.424,0
PUIG-REIG
08175
1
PUIG-REIG
08175
0,0
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
PUJALT
08176
0
CALAF
08031
7.607,0
SANT JOAN DE
RAJADELL
08178
0
VILATORRADA
08218
8.437,0
RELLINARS
08179
0
VACARISSES
08291
3.560,0
RIPOLLET
08180
1
RIPOLLET
08180
0,0
RODA DE TER
08183
1
RODA DE TER
08183
0,0
RUBÍ
08184
1
RUBÍ
08184
0,0
RUBIÓ
08185
0
IGUALADA
08102
8.318,0
RUPIT I PRUIT
08901
0
RODA DE TER
08183
13.690,0
SABADELL
08187
5
SABADELL SUC 5
08187
0,0
SAGÀS
08188
0
GIRONELLA
08092
6.786,0
SALDES
08190
0
BERGA
08022
16.629,0
SALLENT
08191
1
SALLENT
08191
0,0
SANT ADRIÀ DE BESOS
SANT ADRIÀ DE BESÒS
08194
2
SUC 1
08194
0,0
SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS
08195
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
8.059,0
SANT ANDREU DE LA
SANT ANDREU DE LA
BARCA
08196
1
BARCA
08196
0,0
SANT ANDREU DE
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
08197
1
LLAVANERES
08197
0,0
SANT ANTONI DE
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
08198
1
VILAMAJOR
08198
0,0
SANT BARTOMEU DEL
LES MASIES-SANT
GRAU
08199
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
6.687,0
SANT BOI DE LLOBREGAT
08200
1
SANT BOI DE LLOBREGAT 08200
0,0
SANT BOI DE LLUÇANÈS
08201
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
7.430,0
SANT CEBRIÀ DE
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
08203
1
VALLALTA
08203
0,0
SANT CELONI
08202
1
SANT CELONI
08202
0,0
SANT CLIMENT DE
TORRELLES DE
LLOBREGAT
08204
0
LLOBREGAT
08289
2.756,0
SANT CUGAT DEL VALLÈS
08205
2
SANT CUGAT DEL VALLÈS 08205
0,0
SANT CUGAT
VILAFRANCA DEL
SESGARRIGUES
08206
0
PENEDÈS
08305
4.948,0
SANT ESTEVE DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08207
0
PALAUTORDERA
08259
1.483,0
SANT ESTEVE
SANT ESTEVE
SESROVIRES
08208
1
SESROVIRES
08208
0,0
SANT FELIU DE CODINES
08210
1
SANT FELIU DE CODINES 08210
0,0
SANT FELIU DE
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
08211
2
LLOBREGAT
08211
0,0
SANT FELIU SASSERRA
08212
0
PUIG-REIG
08175
12.330,0
SANT FOST
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
08209
1
CAMPSENTELLES
08209
0,0
SANT FRUITÓS DE BAGES
08213
1
SANT FRUITÓS DE BAGES 08213
0,0
SANT HIPÒLIT DE
LES MASIES-SANT
VOLTREGÀ
08215
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
768,0
SANT CEBRIÀ DE
SANT ISCLE DE VALLALTA
08193
0
VALLALTA
08203
2.555,0
SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
08216
0
BERGA
08022
17.453,0
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
SANT JOAN DE
SANT JOAN DE
VILATORRADA
08218
1
VILATORRADA
08218
0,0
SANT JOAN DESPÍ
08217
1
SANT JOAN DESPÍ
08217
0,0
SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA
08903
0
BERGA
08022
13.890,0
SANT JULIÀ DE VILATORTA 08220
0
TARADELL
08278
6.225,0
SANT JUST DESVERN
08221
1
SANT JUST DESVERN
08221
0,0
SANT LLORENÇ
D'HORTONS
08222
0
GELIDA
08091
4.407,0
SANT LLORENÇ SAVALL
08223
0
CASTELLAR DEL VALLÈS
08051
7.142,0
SANT MARTÍ D'ALBARS
08225
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
14.649,0
SANT MARTÍ DE
CENTELLES
08224
0
CENTELLES
08067
4.594,0
SANTA MARGARIDA DE
SANT MARTÍ DE TOUS
08226
0
MONTBUI
08250
7.244,0
SANT MARTÍ SARROCA
08227
1
SANT MARTI SARROCA
08227
0,0
SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
08228
0
CALAF
08031
4.046,0
SANT MATEU DE BAGES
08229
0
SÚRIA
08274
4.228,0
SANT PERE DE RIBES
08231
1
SANT PERE DE RIBES
08231
0,0
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
08232
0
CAPELLADES
08044
8.726,0
SANT PERE DE TORELLÓ
08233
0
TORELLÓ
08285
4.307,0
SANT ANTONI DE
SANT PERE DE VILAMAJOR 08234
0
VILAMAJOR
08198
1.521,0
SANT PERE SALLAVINERA
08189
0
CALAF
08031
5.096,0
SANT POL DE MAR
08235
1
SANT POL DE MAR
08235
0,0
SANT QUINTÍ DE MEDIONA
08236
0
CAPELLADES
08044
7.845,0
SANT QUIRZE DE BESORA
08237
1
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
0,0
SANT QUIRZE DEL
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
08238
1
VALLÈS
08238
0,0
SANT QUIRZE SAFAJA
08239
0
SANT FELIU DE CODINES 08210
4.368,0
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
1
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
0,0
SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
08241
0
TARADELL
08278
8.442,0
SANT SALVADOR DE
SANT JOAN DE
GUARDIOLA
08098
0
VILATORRADA
08218
8.028,0
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
08262
1
CASTELLET
08262
0,0
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
MONTALT
08264
1
MONTALT
08264
0,0
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 08265
0
TORELLÓ
08285
2.046,0
SANT VICENÇ DELS
SANT VICENÇ DELS
HORTS
08263
1
HORTS
08263
0,0
SANTA CECÍLIA DE
LES MASIES-SANT
VOLTREGÀ
08243
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
3.445,0
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
08244
1
CERVELLÓ
08244
0,0
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
08245
1
GRAMENET
08245
0,0
SANTA EUGÈNIA DE
BERGA
08246
0
VIC
08298
4.068,0
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
08247
0
VIC
08298
5.842,0
SANTA EULÀLIA DE
SANTA EULALIA DE
RONÇANA
08248
1
RONÇANA
08248
0,0
VILAFRANCA DEL
SANTA FE DEL PENEDÈS
08249
0
PENEDÈS
08305
4.669,0
SANTA MARGARIDA DE
SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
08250
1
MONTBUI
08250
0,0
SANTA MARGARIDA I
SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS
08251
1
MONJOS
08251
0,0
SANTA MARIA DE BESORA
08253
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
4.227,0
SANTA MARIA DE
MARTORELLES
08256
0
MONTORNÈS DEL VALLÈS 08136
3.080,0
SANTA MARIA DE MERLÈS
08255
0
PUIG-REIG
08175
8.756,0
SANTA MARIA DE
SANTA MARGARIDA DE
MIRALLES
08257
0
MONTBUI
08250
9.267,0
SANTA MARIA DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08259
1
PALAUTORDERA
08259
0,0
SANTA MARIA D'OLÓ
08258
0
MOIÀ
08138
8.325,0
SANTA PERPÈTUA DE
SANTA PERPETUA DE
MOGODA
08260
1
MOGODA
08260
0,0
SANTA SUSANNA
08261
0
PINEDA DE MAR
08163
1.709,0
SANTPEDOR
08192
1
SANTPEDOR
08192
0,0
SENTMENAT
08267
1
SENTMENAT
08267
0,0
SEVA
08269
0
TARADELL
08278
3.943,0
SITGES
08270
1
SITGES
08270
0,0
LES MASIES-SANT
SOBREMUNT
08271
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
5.835,0
SORA
08272
0
SANT QUIRZE DE BESORA 08237
5.285,0
SUBIRATS
08273
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
4.681,0
SÚRIA
08274
1
SÚRIA
08274
0,0
TAGAMANENT
08276
0
LA GARRIGA
08088
6.089,0
TALAMANCA
08277
0
NAVARCLES
08140
6.284,0
TARADELL
08278
1
TARADELL
08278
0,0
TAVÈRNOLES
08275
0
RODA DE TER
08183
3.480,0
TAVERTET
08280
0
RODA DE TER
08183
9.200,0
TEIÀ
08281
1
TEIA
08281
0,0
TERRASSA
08279
6
TERRASSA SUC 3
08279
0,0
TIANA
08282
1
TIANA
08282
0,0
TONA
08283
1
TONA
08283
0,0
TORDERA
08284
1
TORDERA
08284
0,0
TORELLÓ
08285
1
TORELLÓ
08285
0,0
TORRELAVIT
08287
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
5.389,0
TORRELLES DE FOIX
08288
0
SANT MARTI SARROCA
08227
3.530,0
TORRELLES DE
TORRELLES DE
LLOBREGAT
08289
1
LLOBREGAT
08289
0,0
ULLASTRELL
08290
0
VILADECAVALLS
08300
3.163,0
VACARISSES
08291
1
VACARISSES
08291
0,0
VALLBONA D'ANOIA
08292
0
CAPELLADES
08044
2.315,0
VALLCEBRE
08293
0
BERGA
08022
11.284,0
VALLGORGUINA
08294
0
SANT CELONI
08202
4.998,0
VALLIRANA
08295
1
VALLIRANA
08295
0,0
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CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
NOMBRE
MUN_DES
INE_DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI DIST_OFI
VALLROMANES
08296
0
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
2.587,0
VECIANA
08297
0
CALAF
08031
8.873,0
VIC
08298
1
VIC
08298
0,0
VILADA
08299
0
BERGA
08022
7.996,0
VILADECANS
08301
1
VILADECANS
08301
0,0
VILADECAVALLS
08300
1
VILADECAVALLS
08300
0,0
VILAFRANCA DEL
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
08305
1
PENEDÈS
08305
0,0
VILALBA SASSERRA
08306
0
SANT CELONI
08202
5.939,0
VILANOVA DE SAU
08303
0
RODA DE TER
08183
7.278,0
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
1
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
0,0
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
0
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
0,0
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
1
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
0,0
VILASSAR DE DALT
08214
1
VILASSAR DE DALT
08214
0,0
VILASSAR DE MAR
08219
1
VILASSAR DE MAR
08219
0,0
VILAFRANCA DEL
VILOBÍ DEL PENEDÈS
08304
0
PENEDÈS
08305
5.612,0
VIVER I SERRATEIX
08308
0
PUIG-REIG
08175
8.857,0

296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

CORREOS disposa d’una xarxa de 205 oficines a postals a la província de Barcelona.
Per aquest criteri obté 35,00 punts.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
ABRERA
08001
1
ABRERA
08001
AGUILAR DE SEGARRA
08002
CALAF
08031
AIGUAFREDA
08014
CENTELLES
08067
ALELLA
08003
1
ALELLA
08003
SANT QUIRZE DE
ALPENS
08004
BESORA
08237
ARENYS DE MAR
08006
1
ARENYS DE MAR
08006
ARENYS DE MUNT
08007
1
ARENYS DE MUNT
08007
ARGENÇOLA
08008
IGUALADA
08102
ARGENTONA
08009
1
ARGENTONA
08009
ARTÉS
08010
1
ARTÉS
08010
AVIÀ
08011
BERGA
08022
AVINYÓ
08012
MANRESA
08113
AVINYONET DEL
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
08013
PENEDÈS
08305
BADALONA
08015
3
BADALONA
08015
BADIA DEL VALLÈS
08904
1
BADIA DEL VALLÈS
08904
BAGÀ
08016
1
BAGÀ
08016
BALENYÀ
08017
CENTELLES
08067
BALSARENY
08018
1
BALSARENY
08018
BARBERÀ DEL VALLÈS
08252
1
BARBERÀ DEL VALLÈS
08252
BARCELONA
08019
15
BARCELONA
08019
BEGUES
08020
1
BEGUES
08020
BELLPRAT
08021
IGUALADA
08102
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DIST_OFI
0,0
9.969,0
4.071,0
0,0
10.231,0
0,0
0,0
14.608,0
0,0
0,0
3.402,0
19.637,0
7.059,0
0,0
0,0
0,0
2.374,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.731,0
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
BERGA
08022
1
BERGA
08022
BIGUES I RIELLS
08023
1
BIGUES I RIELLS
08023
BORREDÀ
08024
BERGA
08022
CABRERA D'ANOIA
08028
PIERA
08161
CABRERA DE MAR
08029
1
CABRERA DE MAR
08029
CABRILS
08030
1
CABRILS
08030
CALAF
08031
1
CALAF
08031
CALDERS
08034
1
CALDERS
08034
CALDES DE MONTBUI
08033
1
CALDES DE MONTBUI
08033
CALDES D'ESTRAC
08032
1
CALDES D'ESTRAC
08032
CALELLA
08035
1
CALELLA
08035
CALLDETENES
08037
VIC
08298
CALLÚS
08038
MANRESA
08113
CALONGE DE
SEGARRA
08036
CALAF
08031
SANTA MARIA DE
CAMPINS
08039
PALAUTORDERA
08259
CANET DE MAR
08040
1
CANET DE MAR
08040
CANOVELLES
08041
1
CANOVELLES
08041
CÀNOVES I SAMALÚS
08042
GRANOLLERS
08096
CANYELLES
08043
SANT PERE DE RIBES
08231
CAPELLADES
08044
1
CAPELLADES
08044
CAPOLAT
08045
BERGA
08022
CARDEDEU
08046
1
CARDEDEU
08046
CARDONA
08047
1
CARDONA
08047
CARME
08048
IGUALADA
08102
CASSERRES
08049
GIRONELLA
08092
CASTELL DE L'ARENY
08057
BERGA
08022
CASTELLAR DE N'HUG
08052
BAGÀ
08016
CASTELLAR DEL RIU
08050
BERGA
08022
CASTELLAR DEL
CASTELLAR DEL
VALLÈS
08051
1
VALLÈS
08051
CASTELLBELL I EL
CASTELLBELL I EL
VILAR
08053
1
VILAR
08053
CASTELLBISBAL
08054
1
CASTELLBISBAL
08054
CASTELLCIR
08055
MOIÀ
08138
CASTELLDEFELS
08056
1
CASTELLDEFELS
08056
CASTELLET I LA
GORNAL
08058
CUBELLES
08074
CASTELLFOLLIT DEL
BOIX
08059
IGUALADA
08102
CASTELLFOLLIT
RIUBREGÓS
08060
CALAF
08031
CASTELLGALÍ
08061
1
CASTELLGALÍ
08061
CASTELLNOU DE
BAGES
08062
MANRESA
08113
CASTELLOLÍ
08063
1
CASTELLOLÍ
08063
SANT FELIU DE
CASTELLTERÇOL
08064
CODINES
08210
CASTELLVÍ DE LA
SANTA MARGARIDA I
MARCA
08065
MONJOS
08251
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DIST_OFI
0,0
0,0
12.748,0
5.589,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.571,0
7.386,0
1.617,0
3.803,0
0,0
0,0
11.006,0
4.914,0
0,0
8.211,0
0,0
0,0
5.329,0
4.064,0
11.265,0
13.180,0
11.734,0
0,0
0,0
0,0
7.222,0
0,0
8.495,0
11.250,0
7.702,0
0,0
12.361,0
0,0
7.861,0
3.796,0
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
CASTELLVÍ DE
ROSANES
08066
GELIDA
08091
CENTELLES
08067
1
CENTELLES
08067
CERCS
08268
BERGA
08022
CERDANYOLA DEL
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
08266
1
VALLÈS
08266
CERVELLÓ
08068
1
CERVELLÓ
08068
COLLBATÓ
08069
1
COLLBATÓ
08069
COLLSUSPINA
08070
TONA
08283
COPONS
08071
IGUALADA
08102
CORBERA DE
CORBERA DE
LLOBREGAT
08072
1
LLOBREGAT
08072
CORNELLÀ DE
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
08073
1
LLOBREGAT
08073
CUBELLES
08074
1
CUBELLES
08074
DOSRIUS
08075
1
DOSRIUS
08075
EL BRUC
08025
1
EL BRUC
08025
EL BRULL
08026
TONA
08283
EL MASNOU
08118
1
EL MASNOU
08118
EL PAPIOL
08158
1
EL PAPIOL
08158
SANT SADURNÍ
EL PLA DEL PENEDÈS
08164
D'ANOIA
08240
EL PRAT DE
EL PRAT DE
LLOBREGAT
08169
1
LLOBREGAT
08169
ELS HOSTALETS DE
PIEROLA
08162
PIERA
08161
ELS PRATS DE REI
08170
1
ELS PRATS DE REI
08170
ESPARREGUERA
08076
1
ESPARREGUERA
08076
ESPLUGUES DE
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
08077
1
LLOBREGAT
08077
SANTA EULÀLIA DE
FIGARÓ-MONTMANY
08134
RONÇANA
08248
FÍGOLS
08080
BERGA
08022
FOGARS DE LA SELVA
08082
TORDERA
08284
FOGARS DE
SANTA MARIA DE
MONTCLÚS
08081
PALAUTORDERA
08259
FOLGUEROLES
08083
VIC
08298
FONOLLOSA
08084
MANRESA
08113
FONT-RUBÍ
08085
SANT MARTÍ SARROCA
08227
GAIÀ
08090
NAVÀS
08141
SANT FELIU DE
GALLIFA
08087
CODINES
08210
GAVÀ
08089
1
GAVÀ
08089
GELIDA
08091
1
GELIDA
08091
GIRONELLA
08092
1
GIRONELLA
08092
GISCLARENY
08093
BAGÀ
08016
SANT FELIU DE
GRANERA
08095
CODINES
08210
GRANOLLERS
08096
1
GRANOLLERS
08096
GUALBA
08097
SANT CELONI
08202
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
08099
BAGÀ
08016
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DIST_OFI
3.201,0
0,0
4.880,0
0,0
0,0
0,0
5.219,0
10.468,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.335,0
0,0
0,0
6.470,0
0,0
2.872,0
0,0
0,0
0,0
8.532,0
8.610,0
5.616,0
3.855,0
5.409,0
13.884,0
4.619,0
4.249,0
4.092,0
0,0
0,0
0,0
6.289,0
9.810,0
0,0
4.737,0
2.558,0
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
GURB
08100
VIC
08298
IGUALADA
08102
1
IGUALADA
08102
JORBA
08103
IGUALADA
08102
LA GARRIGA
08088
1
LA GARRIGA
08088
VILAFRANCA DEL
LA GRANADA
08094
PENEDÈS
08305
LA LLACUNA
08104
IGUALADA
08102
LA LLAGOSTA
08105
1
LA LLAGOSTA
08105
LA NOU DE BERGUEDÀ
08142
BERGA
08022
LA PALMA DE
CERVELLÓ
08905
CERVELLÓ
08068
LA POBLA DE
LA POBLA DE
CLARAMUNT
08165
1
CLARAMUNT
08165
LA POBLA DE LILLET
08166
BAGÀ
08016
LA QUAR
08177
GIRONELLA
08092
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
1
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
LA TORRE DE
CLARAMUNT
08286
IGUALADA
08102
L'AMETLLA DEL
L'AMETLLA DEL
VALLÈS
08005
1
VALLÈS
08005
VILAFRANCA DEL
LES CABANYES
08027
PENEDÈS
08305
LES FRANQUESES DEL
LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
08086
1
VALLÈS
08086
LES MASIES DE RODA
08116
MANLLEU
08112
LES MASIES DE
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
08117
1
VOLTREGÀ
08117
L'ESPUNYOLA
08078
BERGA
08022
L'ESQUIROL
08254
MANLLEU
08112
L'ESTANY
08079
MOIÀ
08138
L'HOSPITALET DE
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
08101
4
LLOBREGAT
08101
LLIÇÀ D'AMUNT
08107
1
LLIÇÀ D'AMUNT
08107
LLIÇÀ DE VALL
08108
1
LLIÇÀ DE VALL
08108
LLINARS DEL VALLÈS
08106
1
LLINARS DEL VALLÈS
08106
SANT QUIRZE DE
LLUÇÀ
08109
BESORA
08237
MALGRAT DE MAR
08110
1
MALGRAT DE MAR
08110
MALLA
08111
VIC
08298
MANLLEU
08112
1
MANLLEU
08112
MANRESA
08113
1
MANRESA
08113
CASTELLBELL I EL
MARGANELL
08242
VILAR
08053
MARTORELL
08114
1
MARTORELL
08114
MARTORELLES
08115
MOLLET DEL VALLÈS
08124
MASQUEFA
08119
1
MASQUEFA
08119
MATADEPERA
08120
1
MATADEPERA
08120
MATARÓ
08121
1
MATARÓ
08121
MEDIONA
08122
CAPELLADES
08044
MOIÀ
08138
1
MOIÀ
08138
MOLINS DE REI
08123
1
MOLINS DE REI
08123
MOLLET DEL VALLÈS
08124
1
MOLLET DEL VALLÈS
08124
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DIST_OFI
1.481,0
0,0
6.292,0
0,0
3.853,0
13.789,0
0,0
7.623,0
1.965,0
0,0
9.307,0
8.345,0
0,0
6.050,0
0,0
2.874,0
0,0
2.307,0
0,0
8.534,0
8.046,0
6.322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.829,0
0,0
5.090,0
0,0
0,0
5.746,0
0,0
2.914,0
0,0
0,0
0,0
8.646,0
0,0
0,0
0,0
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
MONISTROL DE
CALDERS
08128
MANRESA
08113
MONISTROL DE
MONISTROL DE
MONTSERRAT
08127
1
MONTSERRAT
08127
MONTCADA I REIXAC
08125
1
MONTCADA I REIXAC
08125
MONTCLAR
08130
GIRONELLA
08092
SANT QUIRZE DE
MONTESQUIU
08131
BESORA
08237
MONTGAT
08126
1
MONTGAT
08126
MONTMAJOR
08132
BERGA
08022
MONTMANEU
08133
IGUALADA
08102
MONTMELÓ
08135
1
MONTMELÓ
08135
MONTORNÈS DEL
MONTORNÈS DEL
VALLÈS
08136
1
VALLÈS
08136
SANTA MARIA DE
MONTSENY
08137
PALAUTORDERA
08259
MUNTANYOLA
08129
TONA
08283
PONT DE VILOMARAMURA
08139
ROCAFORT
08182
NAVARCLES
08140
1
NAVARCLES
08140
NAVÀS
08141
1
NAVÀS
08141
ÒDENA
08143
IGUALADA
08102
VILAFRANCA DEL
OLÈRDOLA
08145
PENEDÈS
08305
OLESA DE
BONESVALLS
08146
BEGUES
08020
OLESA DE
OLESA DE
MONTSERRAT
08147
1
MONTSERRAT
08147
OLIVELLA
08148
SANT PERE DE RIBES
08231
OLOST
08149
MANLLEU
08112
OLVAN
08144
GIRONELLA
08092
ORÍS
08150
TORELLÓ
08285
ORISTÀ
08151
VIC
08298
ORPÍ
08152
CAPELLADES
08044
ÒRRIUS
08153
MATARÓ
08121
VILAFRANCA DEL
PACS DEL PENEDÈS
08154
PENEDÈS
08305
PALAFOLLS
08155
1
PALAFOLLS
08155
PALAU-SOLITÀ I
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
08156
1
PLEGAMANS
08156
PALLEJÀ
08157
1
PALLEJÀ
08157
PARETS DEL VALLÈS
08159
1
PARETS DEL VALLÈS
08159
SANT QUIRZE DE
PERAFITA
08160
BESORA
08237
PIERA
08161
1
PIERA
08161
PINEDA DE MAR
08163
1
PINEDA DE MAR
08163
POLINYÀ
08167
1
POLINYÀ
08167
PONT DE VILOMARAPONT DE VILOMARAROCAFORT
08182
1
ROCAFORT
08182
PONTONS
08168
SANT MARTÍ SARROCA
08227
PRATS DE LLUÇANÈS
08171
GIRONELLA
08092
PREMIÀ DE DALT
08230
1
PREMIÀ DE DALT
08230
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DIST_OFI
16.149,0
0,0
0,0
9.904,0
1.477,0
0,0
13.278,0
17.733,0
0,0
0,0
8.472,0
5.317,0
8.785,0
0,0
0,0
3.700,0
3.465,0
6.631,0
0,0
6.301,0
15.639,0
3.256,0
2.150,0
16.079,0
6.585,0
7.692,0
2.890,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.579,0
12.387,0
0,0
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183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
PREMIÀ DE MAR
08172
1
PREMIÀ DE MAR
08172
SANT SADURNÍ
PUIGDÀLBER
08174
D'ANOIA
08240
PUIG-REIG
08175
1
PUIG-REIG
08175
PUJALT
08176
CALAF
08031
RAJADELL
08178
MANRESA
08113
CASTELLBELL I EL
RELLINARS
08179
VILAR
08053
RIPOLLET
08180
1
RIPOLLET
08180
RODA DE TER
08183
1
RODA DE TER
08183
RUBÍ
08184
1
RUBÍ
08184
RUBIÓ
08185
IGUALADA
08102
RUPIT I PRUIT
08901
MANLLEU
08112
SABADELL
08187
2
SABADELL
08187
SAGÀS
08188
GIRONELLA
08092
SALDES
08190
BAGÀ
08016
SALLENT
08191
1
SALLENT
08191
SANT ADRIÀ DE BESÒS
08194
1
SANT ADRIÀ DE BESÒS
08194
SANT AGUSTÍ DE
SANT QUIRZE DE
LLUÇANÈS
08195
BESORA
08237
SANT ANDREU DE LA
SANT ANDREU DE LA
BARCA
08196
1
BARCA
08196
SANT ANDREU DE
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
08197
1
LLAVANERES
08197
SANT ANTONI DE
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
08198
1
VILAMAJOR
08198
SANT BARTOMEU DEL
LES MASIES DE
GRAU
08199
VOLTREGÀ
08117
SANT BOI DE
SANT BOI DE
LLOBREGAT
08200
1
LLOBREGAT
08200
SANT BOI DE
SANT QUIRZE DE
LLUÇANÈS
08201
BESORA
08237
SANT CEBRIÀ DE
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
08203
1
VALLALTA
08203
SANT CELONI
08202
1
SANT CELONI
08202
SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT
08204
VILADECANS
08301
SANT CUGAT DEL
SANT CUGAT DEL
VALLÈS
08205
1
VALLÈS
08205
SANT CUGAT
VILAFRANCA DEL
SESGARRIGUES
08206
PENEDÈS
08305
SANT ESTEVE DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08207
PALAUTORDERA
08259
SANT ESTEVE
SANT ESTEVE
SESROVIRES
08208
1
SESROVIRES
08208
SANT FELIU DE
SANT FELIU DE
CODINES
08210
1
CODINES
08210
SANT FELIU DE
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
08211
1
LLOBREGAT
08211
SANT FELIU
SASSERRA
08212
PUIG-REIG
08175
SANT FOST
SANT FOST
CAMPSENTELLES
08209
1
CAMPSENTELLES
08209
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DIST_OFI
0,0
7.537,0
0,0
7.607,0
10.054,0
4.284,0
0,0
0,0
0,0
8.318,0
15.217,0
0,0
6.786,0
10.756,0
0,0
0,0
8.059,0
0,0
0,0
0,0
6.687,0
0,0
7.430,0
0,0
0,0
3.051,0
0,0
4.948,0
1.483,0
0,0
0,0
0,0
12.330,0
0,0
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
SANT FRUITÓS DE
SANT FRUITÓS DE
BAGES
08213
1
BAGES
08213
SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ
08215
MANLLEU
08112
SANT ISCLE DE
SANT ISCLE DE
VALLALTA
08193
1
VALLALTA
08193
SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
08216
BERGA
08022
SANT JOAN DE
SANT JOAN DE
VILATORRADA
08218
1
VILATORRADA
08218
SANT JOAN DESPÍ
08217
1
SANT JOAN DESPÍ
08217
SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA
08903
BAGÀ
08016
SANT JULIÀ DE
VILATORTA
08220
VIC
08298
SANT JUST DESVERN
08221
1
SANT JUST DESVERN
08221
SANT LLORENÇ
SANT SADURNÍ
D'HORTONS
08222
D'ANOIA
08240
SANT LLORENÇ
SANT FELIU DE
SAVALL
08223
CODINES
08210
SANT QUIRZE DE
SANT MARTÍ D'ALBARS
08225
BESORA
08237
SANT MARTÍ DE
CENTELLES
08224
CENTELLES
08067
SANT MARTÍ DE TOUS
08226
IGUALADA
08102
SANT MARTÍ SARROCA
08227
1
SANT MARTÍ SARROCA
08227
SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
08228
CALAF
08031
SANT MATEU DE
BAGES
08229
SÚRIA
08274
SANT PERE DE RIBES
08231
1
SANT PERE DE RIBES
08231
SANT PERE DE
SANT SADURNÍ
RIUDEBITLLES
08232
D'ANOIA
08240
SANT PERE DE
TORELLÓ
08233
TORELLÓ
08285
SANT PERE DE
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
08234
VILAMAJOR
08198
SANT PERE
SALLAVINERA
08189
CALAF
08031
SANT POL DE MAR
08235
1
SANT POL DE MAR
08235
SANT QUINTÍ DE
MEDIONA
08236
CAPELLADES
08044
SANT QUIRZE DE
SANT QUIRZE DE
BESORA
08237
1
BESORA
08237
SANT QUIRZE DEL
SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
08238
1
VALLÈS
08238
SANT FELIU DE
SANT QUIRZE SAFAJA
08239
CODINES
08210
SANT SADURNÍ
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
08240
1
D'ANOIA
08240
SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
08241
TARADELL
08278
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DIST_OFI
0,0
4.289,0
0,0
17.453,0
0,0
0,0
4.079,0
5.886,0
0,0
5.753,0
8.788,0
14.649,0
4.594,0
8.139,0
0,0
4.046,0
4.228,0
0,0
7.871,0
4.307,0
1.521,0
5.096,0
0,0
7.845,0
0,0
0,0
4.368,0
0,0
8.442,0
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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA
08098
MANRESA
08113
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
08262
1
CASTELLET
08262
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
MONTALT
08264
1
MONTALT
08264
SANT VICENÇ DE
TORELLÓ
08265
TORELLÓ
08285
SANT VICENÇ DELS
SANT VICENÇ DELS
HORTS
08263
1
HORTS
08263
SANTA CECÍLIA DE
VOLTREGÀ
08243
MANLLEU
08112
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
08244
1
CERVELLÓ
08244
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
08245
1
GRAMENET
08245
SANTA EUGÈNIA DE
BERGA
08246
VIC
08298
SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
08247
VIC
08298
SANTA EULÀLIA DE
SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
08248
1
RONÇANA
08248
SANTA FE DEL
SANT SADURNÍ
PENEDÈS
08249
D'ANOIA
08240
SANTA MARGARIDA DE
SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
08250
1
MONTBUI
08250
SANTA MARGARIDA I
SANTA MARGARIDA I
MONJOS
08251
1
MONJOS
08251
SANTA MARIA DE
SANT QUIRZE DE
BESORA
08253
BESORA
08237
SANTA MARIA DE
MARTORELLES
08256
MOLLET DEL VALLÈS
08124
SANTA MARIA DE
MERLÈS
08255
PUIG-REIG
08175
SANTA MARIA DE
MIRALLES
08257
IGUALADA
08102
SANTA MARIA DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08259
1
PALAUTORDERA
08259
SANTA MARIA D'OLÓ
08258
MOIÀ
08138
SANTA PERPÈTUA DE
SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA
08260
1
MOGODA
08260
SANTA SUSANNA
08261
PINEDA DE MAR
08163
SANTPEDOR
08192
1
SANTPEDOR
08192
SENTMENAT
08267
1
SENTMENAT
08267
SEVA
08269
TONA
08283
SITGES
08270
1
SITGES
08270
LES MASIES DE
SOBREMUNT
08271
VOLTREGÀ
08117
SANT QUIRZE DE
SORA
08272
BESORA
08237
SANT SADURNÍ
SUBIRATS
08273
D'ANOIA
08240
SÚRIA
08274
1
SÚRIA
08274
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DIST_OFI
7.010,0
0,0
0,0
2.046,0
0,0
5.137,0
0,0
0,0
4.068,0
5.842,0
0,0
7.069,0
0,0
0,0
4.227,0
3.998,0
8.756,0
10.221,0
0,0
8.325,0
0,0
1.709,0
0,0
0,0
4.428,0
0,0
5.835,0
5.285,0
4.681,0
0,0
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

UNIPOST
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_
NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
TAGAMANENT
08276
LA GARRIGA
08088
TALAMANCA
08277
NAVARCLES
08140
TARADELL
08278
1
TARADELL
08278
TAVÈRNOLES
08275
RODA DE TER
08183
TAVERTET
08280
RODA DE TER
08183
TEIÀ
08281
1
TEIÀ
08281
TERRASSA
08279
3
TERRASSA
08279
TIANA
08282
1
TIANA
08282
TONA
08283
1
TONA
08283
TORDERA
08284
1
TORDERA
08284
TORELLÓ
08285
1
TORELLÓ
08285
SANT SADURNÍ
TORRELAVIT
08287
D'ANOIA
08240
TORRELLES DE FOIX
08288
SANT MARTÍ SARROCA
08227
TORRELLES DE
TORRELLES DE
LLOBREGAT
08289
1
LLOBREGAT
08289
ULLASTRELL
08290
1
ULLASTRELL
08290
VACARISSES
08291
1
VACARISSES
08291
VALLBONA D'ANOIA
08292
IGUALADA
08102
VALLCEBRE
08293
BAGÀ
08016
VALLGORGUINA
08294
SANT CELONI
08202
VALLIRANA
08295
1
VALLIRANA
08295
VALLROMANES
08296
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
VECIANA
08297
IGUALADA
08102
VIC
08298
1
VIC
08298
VILADA
08299
BERGA
08022
VILADECANS
08301
1
VILADECANS
08301
VILADECAVALLS
08300
1
VILADECAVALLS
08300
VILAFRANCA DEL
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
08305
1
PENEDÈS
08305
VILALBA SASSERRA
08306
LLINARS DEL VALLÈS
08106
VILANOVA DE SAU
08303
RODA DE TER
08183
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
1
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
1
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
1
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
VILASSAR DE DALT
08214
1
VILASSAR DE DALT
08214
VILASSAR DE MAR
08219
1
VILASSAR DE MAR
08219
VILOBÍ DEL PENEDÈS
08304
SANT MARTÍ SARROCA
08227
VIVER I SERRATEIX
08308
PUIG-REIG
08175

DIST_OFI
6.089,0
6.284,0
0,0
3.480,0
9.200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.389,0
3.530,0
0,0
0,0
0,0
10.062,0
6.590,0
4.998,0
0,0
2.587,0
13.748,0
0,0
7.996,0
0,0
0,0
0,0
3.399,0
7.278,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.439,0
8.857,0

UNIPOST disposa d’una xarxa de 177 oficines a postals a la província de Barcelona.
Per aquest criteri obté 23,05 punts.
Criteri 3: Estabilitat de la plantilla............................................................. fins a 10 punts
CORREOS disposa d’una plantilla de 4.856 treballadors, inclosos treballadors propis i els
d’empreses subcontractades i/o franquícies, adscrits al repartiment postal a la província de
Barcelona, dels quals 3.705 estan contractats amb caràcter indefinit.
Per aquest criteri se li atorguen 10,00 punts.
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UNIPOST disposa d’una plantilla de 2.861 treballadors, inclosos treballadors propis i els
d’empreses subcontractades i/o franquícies, adscrits al repartiment postal a la província de
Barcelona, dels quals 2.633 estan contractats amb caràcter indefinit.
Per aquest criteri se li atorguen 7,11 punts.
Criteri 4: Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de
Barcelona............................................................................. fins a 5 punts
CORREOS disposa d’un parc de 37 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas,
disponibles per al servei a la província de Barcelona. Els vehicles són els següents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Marca

Model

Matrícula

COMARTH
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
VMOTO
VMOTO
VMOTO
VMOTO
VMOTO
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM

Cross rider eléctrico
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze electric
Kangoo ze electric
Kangoo ze electric
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze
120S electrica
120S electrica
120S electrica
120S electrica
120S electrica
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3

5575GZH
7733JKW
7570JKW
7485JKS
7748JKS
7451JKS
9168JKS
8141JKS
8323JKS
8842JKW
5071GYY
5311GYY
5559GYY
5668GYY
5753GYY
5785JMF
5970JMF
6041JMF
6128JMF
6164JMF
6221JMF
6290JMF
6347JMF
6411JMF
6484JMF
6624JMF
6704JMF
6801JMF
6877JMF
6956JMF
7067JMF
7147JMF
7238JMF
7368JMF
7451JMF
9251JMF
9282JMF

Per aquest criteri se li atorguen 5,00 punts.

152

Característica
tècnica
(híbrid/elèctric/bifuel)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
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UNIPOST disposa d’un parc de 37 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas
disponibles per al servei a la província de Barcelona.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Marca

Model

Matrícula

GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
RENAULT
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
GOVECS
GOVECS
GOVECS
PIAGGIO
PIAGGIO

GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
GO T3.4
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
GO!T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
Kangoo express Z.E
SCUTUM S02
SCUTUM S02
-----GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
LIBERTY EL POSTE
LIBERTY EL POSTE

0001-HNW
0013-HNW
0018-HNW
3046-HRF
3082-HRF
3089-HRF
3095-HRF
3102-HRF
3103-HRF
3104-HRF
3252-JPR
3259-JPR
3262-JPR
3264-JPR
3268-JPR
3278-JPR
3352-JPR
3353-JPR
3431-JMV
3727-HNS
3905-HRH
3940-HRH
3949-HRH
3953-HRH
5213-JCR
5542-JJZ
5546-JJZ
5752-JMM
5753-JMM
5754-JMM
5755-JMM
5756-JMM
6034-HNV
6035-HNV
6047-HNV
8587-HNM
8597-HNM

Característica tècnica
(híbrid/elèctric/bifuel)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
Elèctric-bateria (BEV)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric

Per aquest criteri se li atorguen 5,00 punts.
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per les
empreses és el següent:

EMPRESES
UNIPOST
CORREOS

PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA
Criteri 1
Criteri 2
Criteri 3
Criteri 4
50,00
23,05
7,11
5,00
30,99
35,00
10,00
5,00
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PUNTUACIÓ
TOTAL
85,16
80,99
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Un cop realitzada la valoració, el sotasignat Subdirector de Logística proposa a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Presidència, l’adjudicació de la contractació a la prestació del
servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de
Barcelona i ens adherits, a l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A-62690953, d’acord amb la
seva oferta:
Oferta econòmica amb els preus unitaris següents:
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Preu unitari ofert
Àmbit de destinació
Trams de pes
IVA exclòs
Local
Fins a 20 g. norm.
2,1200 €
Local
Fins a 50 g.
2,1700 €
Local
Fins a 100 g.
2,3100 €
Local
Fins a 500 g.
2,7500 €
Local
Fins a 1.000 g.
3,6800 €
Local
Fins a 2.000 g.
3,8800 €
D1
Fins a 20 g. norm.
2,1200 €
D1
Fins a 50 g.
2,1700 €
D1
Fins a 100 g.
2,3100 €
D1
Fins a 500 g.
2,7300 €
D1
Fins a 1.000 g.
3,6800 €
D1
Fins a 2.000 g.
3,8800 €
D2
Fins a 20 g. norm.
2,6200 €
D2
Fins a 50 g.
2,6800 €
D2
Fins a 100 g.
2,8700 €
D2
Fins a 500 g.
3,4600 €
D2
Fins a 1.000 g.
4,7600 €
D2
Fins a 2.000 g.
5,0200 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Preu unitari ofert
Àmbit de destinació
Trams de pes
IVA exclòs
Local
Fins a 20 g. norm.
2,1900 €
Local
Fins a 50 g.
2,2300 €
Local
Fins a 100 g.
2,3700 €
Local
Fins a 500 g.
2,7700 €
Local
Fins a 1.000 g.
3,6800 €
Local
Fins a 2.000 g.
3,8700 €
D1
Fins a 20 g. norm.
2,1900 €
D1
Fins a 50 g.
2,2300 €
D1
Fins a 100 g.
2,3700 €
D1
Fins a 500 g.
2,7700 €
D1
Fins a 1.000 g.
3,6800 €
D1
Fins a 2.000 g.
3,8700 €
D2
Fins a 20 g. norm.
2,6900 €
D2
Fins a 50 g.
2,7500 €
D2
Fins a 100 g.
2,9300 €
D2
Fins a 500 g.
3,5000 €
D2
Fins a 1.000 g.
4,7400 €
D2
Fins a 2.000 g.
5,0000 €
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Preu unitari ofert
Àmbit de destinació
Trams de pes
IVA exclòs
Local
Fins a 20 g. norm.
2,3000 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Preu unitari ofert
Àmbit de destinació
Trams de pes
IVA exclòs
Local
Fins a 50 g.
2,3500 €
Local
Fins a 100 g.
2,4800 €
D1
Fins a 20 g. norm.
2,3000 €
D1
Fins a 50 g.
2,3500 €
D1
Fins a 100 g.
2,4800 €
D2
Fins a 20 g. norm.
2,7800 €
D2
Fins a 50 g.
2,8300 €
D2
Fins a 100 g.
3,0200 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE
LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Preu unitari ofert
Àmbit de destinació
Trams de pes
IVA exclòs
Local
Fins a 20 g. norm.
2,4100 €
Local
Fins a 50 g.
2,4500 €
Local
Fins a 100 g.
2,6000 €
D1
Fins a 20 g. norm.
2,4100 €
D1
Fins a 50 g.
2,4500 €
D1
Fins a 100 g.
2,6000 €
D2
Fins a 20 g. norm.
2,8900 €
D2
Fins a 50 g.
2,9400 €
D2
Fins a 100 g.
3,1300 €

Relació d’oficines disponibles a la província de Barcelona:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUN_DES
ABRERA
AGUILAR DE SEGARRA
AIGUAFREDA
ALELLA
ALPENS
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
ARGENÇOLA
ARGENTONA
ARTÉS
AVIÀ
AVINYÓ
AVINYONET DEL
PENEDÈS
BADALONA
BADIA DEL VALLÈS
BAGÀ
BALENYÀ
BALSARENY

INE_
DES
08001
08002
08014
08003
08004
08006
08007
08008
08009
08010
08011
08012
08013
08015
08904
08016
08017
08018

NOMBRE
_OFI
1

1

1
1
1
1

3
1
1
1
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MUN_OFI
ABRERA
CALAF
CENTELLES
ALELLA
SANT QUIRZE DE
BESORA
ARENYS DE MAR
ARENYS DE MUNT
IGUALADA
ARGENTONA
ARTÉS
BERGA
MANRESA
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
BADALONA
BADIA DEL VALLÈS
BAGÀ
CENTELLES
BALSARENY

INE_OFI
08001
08031
08067
08003

DIST_
OFI
0,0
9.969,0
4.071,0
0,0

08237
08006
08007
08102
08009
08010
08022
08113

10.231,0
0,0
0,0
14.608,0
0,0
0,0
3.402,0
19.637,0

08305
08015
08904
08016
08067
08018

7.059,0
0,0
0,0
0,0
2.374,0
0,0
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MUN_DES

INE_
DES

NOMBRE
_OFI
1
15
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

BARBERÀ DEL VALLÈS
BARCELONA
BEGUES
BELLPRAT
BERGA
BIGUES I RIELLS
BORREDÀ
CABRERA D'ANOIA
CABRERA DE MAR
CABRILS
CALAF
CALDERS
CALDES DE MONTBUI
CALDES D'ESTRAC
CALELLA
CALLDETENES
CALLÚS
CALONGE DE SEGARRA

08252
08019
08020
08021
08022
08023
08024
08028
08029
08030
08031
08034
08033
08032
08035
08037
08038
08036

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CAMPINS
CANET DE MAR
CANOVELLES
CÀNOVES I SAMALÚS
CANYELLES
CAPELLADES
CAPOLAT
CARDEDEU
CARDONA
CARME
CASSERRES
CASTELL DE L'ARENY
CASTELLAR DE N'HUG
CASTELLAR DEL RIU

08039
08040
08041
08042
08043
08044
08045
08046
08047
08048
08049
08057
08052
08050

51

CASTELLAR DEL VALLÈS

08051

1

52
53
54
55
56
57

08053
08054
08055
08056
08058
08059

1
1

58
59
60
61

CASTELLBELL I EL VILAR
CASTELLBISBAL
CASTELLCIR
CASTELLDEFELS
CASTELLET I LA GORNAL
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
CASTELLFOLLIT
RIUBREGÓS
CASTELLGALÍ
CASTELLNOU DE BAGES
CASTELLOLÍ

08060
08061
08062
08063

62

CASTELLTERÇOL

08064

63
64
65

CASTELLVÍ DE LA MARCA
CASTELLVÍ DE ROSANES
CENTELLES

08065
08066
08067

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
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MUN_OFI
BARBERÀ DEL
VALLÈS
BARCELONA
BEGUES
IGUALADA
BERGA
BIGUES I RIELLS
BERGA
PIERA
CABRERA DE MAR
CABRILS
CALAF
CALDERS
CALDES DE MONTBUI
CALDES D'ESTRAC
CALELLA
VIC
MANRESA
CALAF
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
CANET DE MAR
CANOVELLES
GRANOLLERS
SANT PERE DE RIBES
CAPELLADES
BERGA
CARDEDEU
CARDONA
IGUALADA
GIRONELLA
BERGA
BAGÀ
BERGA
CASTELLAR DEL
VALLÈS
CASTELLBELL I EL
VILAR
CASTELLBISBAL
MOIÀ
CASTELLDEFELS
CUBELLES
IGUALADA

INE_OFI

CALAF
CASTELLGALÍ
MANRESA
CASTELLOLÍ
SANT FELIU DE
CODINES
SANTA MARGARIDA I
MONJOS
GELIDA
CENTELLES

DIST_
OFI

08252
08019
08020
08102
08022
08023
08022
08161
08029
08030
08031
08034
08033
08032
08035
08298
08113
08031

0,0
0,0
0,0
16.731,0
0,0
0,0
12.748,0
5.589,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.571,0
7.386,0
1.617,0

08259
08040
08041
08096
08231
08044
08022
08046
08047
08102
08092
08022
08016
08022

3.803,0
0,0
0,0
11.006,0
4.914,0
0,0
8.211,0
0,0
0,0
5.329,0
4.064,0
11.265,0
13.180,0
11.734,0

08051

0,0

08053
08054
08138
08056
08074
08102

0,0
0,0
7.222,0
0,0
8.495,0
11.250,0

08031
08061
08113
08063

7.702,0
0,0
12.361,0
0,0

08210

7.861,0

08251
08091
08067

3.796,0
3.201,0
0,0
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INE_
DES
08268

NOMBRE
_OFI

08266
08068
08069
08070
08071

1
1
1

08072

1

73
74
75
76
77
78
79

CORBERA DE LLOBREGAT
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
CUBELLES
DOSRIUS
EL BRUC
EL BRULL
EL MASNOU
EL PAPIOL

08073
08074
08075
08025
08026
08118
08158

1
1
1
1

80

EL PLA DEL PENEDÈS

08164

81

08169

1

08162
08170
08076

1
1

85

EL PRAT DE LLOBREGAT
ELS HOSTALETS DE
PIEROLA
ELS PRATS DE REI
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

08077

1

86
87
88

FIGARÓ-MONTMANY
FÍGOLS
FOGARS DE LA SELVA

08134
08080
08082

89
90
91

FOGARS DE MONTCLÚS
FOLGUEROLES
FONOLLOSA

08081
08083
08084

92
93

FONT-RUBÍ
GAIÀ

08085
08090

94
95
96
97
98

GALLIFA
GAVÀ
GELIDA
GIRONELLA
GISCLARENY

08087
08089
08091
08092
08093

1
1
1

99
100
101

GRANERA
GRANOLLERS
GUALBA
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
GURB
IGUALADA
JORBA
LA GARRIGA

08095
08096
08097

1

MUN_DES
66
67
68
69
70
71
72

82
83
84

102
103
104
105
106

CERCS
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
CERVELLÓ
COLLBATÓ
COLLSUSPINA
COPONS

08099
08100
08102
08103
08088

1
1

1
1

157

MUN_OFI
BERGA
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
CERVELLÓ
COLLBATÓ
TONA
IGUALADA
CORBERA DE
LLOBREGAT
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
CUBELLES
DOSRIUS
EL BRUC
TONA
EL MASNOU
EL PAPIOL
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
EL PRAT DE
LLOBREGAT

INE_OFI
08022

DIST_
OFI
4.880,0

08266
08068
08069
08283
08102

0,0
0,0
0,0
5.219,0
10.468,0

08072

0,0

08073
08074
08075
08025
08283
08118
08158

0,0
0,0
0,0
0,0
7.335,0
0,0
0,0

08240

6.470,0

08169

0,0

PIERA
ELS PRATS DE REI
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
BERGA
TORDERA
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
VIC
MANRESA
SANT MARTÍ
SARROCA
NAVÀS
SANT FELIU DE
CODINES
GAVÀ
GELIDA
GIRONELLA
BAGÀ
SANT FELIU DE
CODINES
GRANOLLERS
SANT CELONI

08161
08170
08076

2.872,0
0,0
0,0

08077

0,0

08248
08022
08284

8.532,0
8.610,0
5.616,0

08259
08298
08113

3.855,0
5.409,0
13.884,0

08227
08141

4.619,0
4.249,0

08210
08089
08091
08092
08016

4.092,0
0,0
0,0
0,0
6.289,0

08210
08096
08202

9.810,0
0,0
4.737,0

08016
08298
08102
08102
08088

2.558,0
1.481,0
0,0
6.292,0
0,0

BAGÀ
VIC
IGUALADA
IGUALADA
LA GARRIGA
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MUN_DES
107
108
109
110
111

INE_
DES

116

LA GRANADA
LA LLACUNA
LA LLAGOSTA
LA NOU DE BERGUEDÀ
LA PALMA DE CERVELLÓ
LA POBLA DE
CLARAMUNT
LA POBLA DE LILLET
LA QUAR
LA ROCA DEL VALLÈS
LA TORRE DE
CLARAMUNT

117

L'AMETLLA DEL VALLÈS

08005

118

08027
08086
08116

1

08117
08078
08254
08079

1

125
126
127
128

LES CABANYES
LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
LES MASIES DE RODA
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
L'ESPUNYOLA
L'ESQUIROL
L'ESTANY
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
LLIÇÀ D'AMUNT
LLIÇÀ DE VALL
LLINARS DEL VALLÈS

08101
08107
08108
08106

4
1
1
1

129
130
131
132
133

LLUÇÀ
MALGRAT DE MAR
MALLA
MANLLEU
MANRESA

08109
08110
08111
08112
08113

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

08242
08114
08115
08119
08120
08121
08122
08138
08123
08124
08128

145
146
147

MARGANELL
MARTORELL
MARTORELLES
MASQUEFA
MATADEPERA
MATARÓ
MEDIONA
MOIÀ
MOLINS DE REI
MOLLET DEL VALLÈS
MONISTROL DE CALDERS
MONISTROL DE
MONTSERRAT
MONTCADA I REIXAC
MONTCLAR

08127
08125
08130

148

MONTESQUIU

08131

112
113
114
115

119
120
121
122
123
124

08094
08104
08105
08142
08905

NOMBRE
_OFI

08165
08166
08177
08181

1

1

1

08286
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

158

MUN_OFI
INE_OFI
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
08305
IGUALADA
08102
LA LLAGOSTA
08105
BERGA
08022
CERVELLÓ
08068
LA POBLA DE
CLARAMUNT
08165
BAGÀ
08016
GIRONELLA
08092
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
IGUALADA
L'AMETLLA DEL
VALLÈS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
MANLLEU
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
BERGA
MANLLEU
MOIÀ
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
LLIÇÀ D'AMUNT
LLIÇÀ DE VALL
LLINARS DEL VALLÈS
SANT QUIRZE DE
BESORA
MALGRAT DE MAR
VIC
MANLLEU
MANRESA
CASTELLBELL I EL
VILAR
MARTORELL
MOLLET DEL VALLÈS
MASQUEFA
MATADEPERA
MATARÓ
CAPELLADES
MOIÀ
MOLINS DE REI
MOLLET DEL VALLÈS
MANRESA
MONISTROL DE
MONTSERRAT
MONTCADA I REIXAC
GIRONELLA
SANT QUIRZE DE
BESORA

DIST_
OFI
3.853,0
13.789,0
0,0
7.623,0
1.965,0
0,0
9.307,0
8.345,0
0,0

08102

6.050,0

08005

0,0

08305

2.874,0

08086
08112

0,0
2.307,0

08117
08022
08112
08138

0,0
8.534,0
8.046,0
6.322,0

08101
08107
08108
08106

0,0
0,0
0,0
0,0

08237
08110
08298
08112
08113

12.829,0
0,0
5.090,0
0,0
0,0

08053
08114
08124
08119
08120
08121
08044
08138
08123
08124
08113

5.746,0
0,0
2.914,0
0,0
0,0
0,0
8.646,0
0,0
0,0
0,0
16.149,0

08127
08125
08092

0,0
0,0
9.904,0

08237

1.477,0
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149
150
151
152

MUN_DES
MONTGAT
MONTMAJOR
MONTMANEU
MONTMELÓ

INE_
DES
08126
08132
08133
08135

NOMBRE
_OFI
1

153

MONTORNÈS DEL VALLÈS

08136

1

154
155

MONTSENY
MUNTANYOLA

08137
08129

156
157
158
159

MURA
NAVARCLES
NAVÀS
ÒDENA

08139
08140
08141
08143

160
161

OLÈRDOLA
OLESA DE BONESVALLS

08145
08146

162
163
164
165
166
167
168
169

OLESA DE MONTSERRAT
OLIVELLA
OLOST
OLVAN
ORÍS
ORISTÀ
ORPÍ
ÒRRIUS

08147
08148
08149
08144
08150
08151
08152
08153

170
171

PACS DEL PENEDÈS
PALAFOLLS
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
PALLEJÀ
PARETS DEL VALLÈS

08154
08155

1

08156
08157
08159

1
1
1

08160
08161
08163
08167

1
1
1

179

PERAFITA
PIERA
PINEDA DE MAR
POLINYÀ
PONT DE VILOMARAROCAFORT

08182

1

180
181
182
183

PONTONS
PRATS DE LLUÇANÈS
PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR

08168
08171
08230
08172

184
185
186
187

PUIGDÀLBER
PUIG-REIG
PUJALT
RAJADELL

08174
08175
08176
08178

188
189
190

RELLINARS
RIPOLLET
RODA DE TER

08179
08180
08183

172
173
174
175
176
177
178

1

1
1

1

1
1

1

1
1

159

MUN_OFI
MONTGAT
BERGA
IGUALADA
MONTMELÓ
MONTORNÈS DEL
VALLÈS
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
TONA
PONT DE VILOMARAROCAFORT
NAVARCLES
NAVÀS
IGUALADA
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
BEGUES
OLESA DE
MONTSERRAT
SANT PERE DE RIBES
MANLLEU
GIRONELLA
TORELLÓ
VIC
CAPELLADES
MATARÓ
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
PALAFOLLS
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
PALLEJÀ
PARETS DEL VALLÈS
SANT QUIRZE DE
BESORA
PIERA
PINEDA DE MAR
POLINYÀ
PONT DE VILOMARAROCAFORT
SANT MARTÍ
SARROCA
GIRONELLA
PREMIÀ DE DALT
PREMIÀ DE MAR
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
PUIG-REIG
CALAF
MANRESA
CASTELLBELL I EL
VILAR
RIPOLLET
RODA DE TER

INE_OFI
08126
08022
08102
08135

DIST_
OFI
0,0
13.278,0
17.733,0
0,0

08136

0,0

08259
08283

8.472,0
5.317,0

08182
08140
08141
08102

8.785,0
0,0
0,0
3.700,0

08305
08020

3.465,0
6.631,0

08147
08231
08112
08092
08285
08298
08044
08121

0,0
6.301,0
15.639,0
3.256,0
2.150,0
16.079,0
6.585,0
7.692,0

08305
08155

2.890,0
0,0

08156
08157
08159

0,0
0,0
0,0

08237
08161
08163
08167

11.505,0
0,0
0,0
0,0

08182

0,0

08227
08092
08230
08172

8.579,0
12.387,0
0,0
0,0

08240
08175
08031
08113

7.537,0
0,0
7.607,0
10.054,0

08053
08180
08183

4.284,0
0,0
0,0
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MUN_DES

INE_
DES
08184
08185
08901
08187
08188
08190
08191

NOMBRE
_OFI
1

08194

1

191
192
193
194
195
196
197

RUBÍ
RUBIÓ
RUPIT I PRUIT
SABADELL
SAGÀS
SALDES
SALLENT

198

203

SANT ADRIÀ DE BESÒS
SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS
SANT ANDREU DE LA
BARCA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
SANT BARTOMEU DEL
GRAU

204

SANT BOI DE LLOBREGAT

08200

205

SANT BOI DE LLUÇANÈS
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
SANT CELONI
SANT CLIMENT DE
LLOBREGAT

08201

199
200
201
202

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

2

1

08195
08196

1

08197

1

08198

1

08199

08203
08202

1

1
1

RUBÍ
IGUALADA
MANLLEU
SABADELL
GIRONELLA
BAGÀ
SALLENT
SANT ADRIÀ DE
BESÒS
SANT QUIRZE DE
BESORA
SANT ANDREU DE LA
BARCA
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
SANT BOI DE
LLOBREGAT
SANT QUIRZE DE
BESORA
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
SANT CELONI

INE_OFI
08184
08102
08112
08187
08092
08016
08191

DIST_
OFI
0,0
8.318,0
15.217,0
0,0
6.786,0
10.756,0
0,0

08194

0,0

08237

8.059,0

08196

0,0

08197

0,0

08198

0,0

08117

6.687,0

08200

0,0

08237

7.430,0

08203
08202

0,0
0,0

08301

3.051,0

08205

0,0

08305

4.948,0

08259

1.483,0

08208

0,0

08210

0,0

08211
08175

0,0
12.330,0

08209

0,0

08213

0,0

SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT CUGAT
SESGARRIGUES
SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA
SANT ESTEVE
SESROVIRES

08205

08208

1

SANT FELIU DE CODINES
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
SANT FELIU SASSERRA
SANT FOST
CAMPSENTELLES

08210

1

08211
08212

1

08209

1

08213

1

VILADECANS
SANT CUGAT DEL
VALLÈS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
SANT ESTEVE
SESROVIRES
SANT FELIU DE
CODINES
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
PUIG-REIG
SANT FOST
CAMPSENTELLES
SANT FRUITÓS DE
BAGES

08112

4.289,0

1

MANLLEU
SANT ISCLE DE
VALLALTA

08193

0,0

08022

17.453,0

1
1

BERGA
SANT JOAN DE
VILATORRADA
SANT JOAN DESPÍ

08218
08217

0,0
0,0

SANT FRUITÓS DE BAGES
SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ
SANT ISCLE DE VALLALTA
SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
SANT JOAN DE
VILATORRADA
SANT JOAN DESPÍ

08204

MUN_OFI

1

08206
08207

08215
08193
08216
08218
08217
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INE_
DES

226

MUN_DES
SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA
SANT JULIÀ DE
VILATORTA
SANT JUST DESVERN
SANT LLORENÇ
D'HORTONS

08222

227

SANT LLORENÇ SAVALL

08223

228

SANT MARTÍ D'ALBARS
SANT MARTÍ DE
CENTELLES
SANT MARTÍ DE TOUS

08225

223
224
225

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

SANT MARTÍ SARROCA
SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
SANT MATEU DE BAGES
SANT PERE DE RIBES
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
SANT PERE DE TORELLÓ
SANT PERE DE
VILAMAJOR
SANT PERE SALLAVINERA
SANT POL DE MAR
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

NOMBRE
_OFI

08903
08220
08221

1

08224
08226
08227
08228
08229
08231

1

1

08232
08233
08234
08189
08235
08236

1

08237

1

242

SANT QUIRZE DE BESORA
SANT QUIRZE DEL
VALLÈS

08238

1

243

SANT QUIRZE SAFAJA

08239

244

SANT SADURNÍ D'ANOIA
SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
SANT VICENÇ DE
MONTALT
SANT VICENÇ DE
TORELLÓ
SANT VICENÇ DELS
HORTS
SANTA CECÍLIA DE
VOLTREGÀ
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

08240

245
246
247
248
249
250
251
252
253

1

INE_OFI

DIST_
OFI

BAGÀ

08016

4.079,0

VIC
SANT JUST DESVERN
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANT FELIU DE
CODINES
SANT QUIRZE DE
BESORA

08298
08221

5.886,0
0,0

08240

5.753,0

08210

8.788,0

08237

14.649,0

08067
08102

4.594,0
8.139,0

08227

0,0

08031
08274
08231

4.046,0
4.228,0
0,0

08240
08285

7.871,0
4.307,0

08198
08031
08235
08044

1.521,0
5.096,0
0,0
7.845,0

08237

0,0

08238

0,0

08210

4.368,0

08240

0,0

MUN_OFI

CENTELLES
IGUALADA
SANT MARTÍ
SARROCA
CALAF
SÚRIA
SANT PERE DE RIBES
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
TORELLÓ
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
CALAF
SANT POL DE MAR
CAPELLADES
SANT QUIRZE DE
BESORA
SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
SANT FELIU DE
CODINES
SANT SADURNÍ
D'ANOIA

08241

TARADELL

08278

8.442,0

08098

08113

7.010,0

08262

0,0

08264

0,0

08285

2.046,0

08263

0,0

08112

5.137,0

08244

0,0

08245

0,0

08262

1

08264

1

MANRESA
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
SANT VICENÇ DE
MONTALT

1

TORELLÓ
SANT VICENÇ DELS
HORTS

08265
08263
08243
08244

1

08245

1
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MANLLEU
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
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254
255
256
257
258
259
260

MUN_DES
SANTA EUGÈNIA DE
BERGA
SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
SANTA FE DEL PENEDÈS
SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
SANTA MARGARIDA I
MONJOS

INE_
DES

NOMBRE
_OFI

08298

4.068,0

08247

08298

5.842,0

08248

0,0

08240

7.069,0

08250

0,0

08251

0,0

08253

VIC
SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANTA MARGARIDA
DE MONTBUI
SANTA MARGARIDA I
MONJOS
SANT QUIRZE DE
BESORA

08237

4.227,0

08256
08255

MOLLET DEL VALLÈS
PUIG-REIG

08124
08175

3.998,0
8.756,0

08257

IGUALADA
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
MOIÀ
SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA
PINEDA DE MAR
SANTPEDOR
SENTMENAT
TONA
SITGES
LES MASIES DE
VOLTREGÀ
SANT QUIRZE DE
BESORA
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SÚRIA
LA GARRIGA
NAVARCLES
TARADELL
RODA DE TER
RODA DE TER
TEIÀ
TERRASSA
TIANA
TONA
TORDERA
TORELLÓ
SANT SADURNÍ
D'ANOIA
SANT MARTÍ
SARROCA
TORRELLES DE
LLOBREGAT
ULLASTRELL
VACARISSES

08102

10.221,0

08259
08138

0,0
8.325,0

08260
08163
08192
08267
08283
08270

0,0
1.709,0
0,0
0,0
4.428,0
0,0

08117

5.835,0

08237

5.285,0

08240
08274
08088
08140
08278
08183
08183
08281
08279
08282
08283
08284
08285

4.681,0
0,0
6.089,0
6.284,0
0,0
3.480,0
9.200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

08240

5.389,0

08227

3.530,0

08289
08290
08291

0,0
0,0
0,0

08248

1

08249
08250

1

08251

1

1

266
267
268
269
270
271

08260
08261
08192
08267
08269
08270

1

272

SOBREMUNT

08271

273

SORA

08272

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

SUBIRATS
SÚRIA
TAGAMANENT
TALAMANCA
TARADELL
TAVÈRNOLES
TAVERTET
TEIÀ
TERRASSA
TIANA
TONA
TORDERA
TORELLÓ

08273
08274
08276
08277
08278
08275
08280
08281
08279
08282
08283
08284
08285

287

TORRELAVIT

08287

288

TORRELLES DE FOIX
TORRELLES DE
LLOBREGAT
ULLASTRELL
VACARISSES

08288

264
265

289
290
291

DIST_
OFI

VIC

08259
08258

263

INE_OFI

08246

SANTA MARIA DE BESORA
SANTA MARIA DE
MARTORELLES
SANTA MARIA DE MERLÈS
SANTA MARIA DE
MIRALLES
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
SANTA MARIA D'OLÓ
SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA
SANTA SUSANNA
SANTPEDOR
SENTMENAT
SEVA
SITGES

261
262

MUN_OFI

08289
08290
08291

1
1
1

1

1

1
3
1
1
1
1

1
1
1
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292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

INE_
DES
08292
08293
08294
08295

MUN_DES
VALLBONA D'ANOIA
VALLCEBRE
VALLGORGUINA
VALLIRANA

08296
08297
08298
08299
08301
08300

NOMBRE
_OFI

1

302
303
304
305

VALLROMANES
VECIANA
VIC
VILADA
VILADECANS
VILADECAVALLS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
VILALBA SASSERRA
VILANOVA DE SAU
VILANOVA DEL CAMÍ

08305
08306
08303
08302

1

306

VILANOVA DEL VALLÈS

08902

1

307
308
309

VILANOVA I LA GELTRÚ
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR

08307
08214
08219

1
1
1

310
311

VILOBÍ DEL PENEDÈS
VIVER I SERRATEIX

08304
08308

1
1
1
1

MUN_OFI
IGUALADA
BAGÀ
SANT CELONI
VALLIRANA
VILANOVA DEL
VALLÈS
IGUALADA
VIC
BERGA
VILADECANS
VILADECAVALLS
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
LLINARS DEL VALLÈS
RODA DE TER
VILANOVA DEL CAMÍ
VILANOVA DEL
VALLÈS
VILANOVA I LA
GELTRÚ
VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR
SANT MARTÍ
SARROCA
PUIG-REIG

INE_OFI
08102
08016
08202
08295

DIST_
OFI
10.062,0
6.590,0
4.998,0
0,0

08902
08102
08298
08022
08301
08300

2.587,0
13.748,0
0,0
7.996,0
0,0
0,0

08305
08106
08183
08302

0,0
3.399,0
7.278,0
0,0

08902

0,0

08307
08214
08219

0,0
0,0
0,0

08227
08175

4.439,0
8.857,0

Estabilitat de la plantilla:
UNIPOST disposa d’una plantilla de 2.861 treballadors, inclosos treballadors propis i els
d’empreses subcontractades i/o franquícies, adscrits al repartiment postal a la província de
Barcelona, dels quals 2.633 estan contractats amb caràcter indefinit.
Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província de
Barcelona:
Marca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM

Model

Matrícula
GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
GO T3.4
ND
ND
ND
ND
ND
ND

0001-HNW
0013-HNW
0018-HNW
3046-HRF
3082-HRF
3089-HRF
3095-HRF
3102-HRF
3103-HRF
3104-HRF
3252-JPR
3259-JPR
3262-JPR
3264-JPR
3268-JPR
3278-JPR
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(híbrid/elèctric/bifuel)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
GOVECS
RENAULT
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
GOVECS
GOVECS
GOVECS
PIAGGIO
PIAGGIO

ND
ND
ND
GO!T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
GO T3.4
GO!T3.4
Kangoo express Z.E
SCUTUM S02
SCUTUM S02
-----GO!S3.4
GO!S3.4
GO!S3.4
LIBERTY EL POSTE
LIBERTY EL POSTE

3352-JPR
3353-JPR
3431-JMV
3727-HNS
3905-HRH
3940-HRH
3949-HRH
3953-HRH
5213-JCR
5542-JJZ
5546-JJZ
5752-JMM
5753-JMM
5754-JMM
5755-JMM
5756-JMM
6034-HNV
6035-HNV
6047-HNV
8587-HNM
8597-HNM

elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
Elèctric-bateria (BEV)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric

(...)”

6. En aquesta mateixa sessió de data 18 de gener de 2017, la Mesa de Contractació
de l’Àrea de Presidència, d’acord amb l’informe del subdirector de Logística amb el
vist i conforme de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, de data 17 de
gener de 2017, va proposar l’adjudicació de la Contractació conjunta relativa a la
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits a l’empresa UNIPOST,
SAU, amb NIF A-62690953, pels preus unitaris oferts i d’acord amb la seva oferta.
7. En data 18 de gener de 2017, i d’acord amb la clàusula 1.18) del PCAP, es va
requerir a l’empresa UNIPOST, SAU, proposada com a adjudicatària, perquè
aportés la documentació exigida a la clàusula 1.10) del PCAP, que es reprodueix
seguidament:
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec
i en els termes que es detallin en el requeriment.
□ Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
-

Mitjans: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
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Import mínim: 9.454.413,38 € en algun dels tres exercicis esmentats.
Acreditació documental: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica:
-

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 5 anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Import mínim: En aquesta relació han de constar serveis o treballs de
característiques similars a l’objecte del contracte, amb administracions públiques o
entitats del sector públic, per un import mínim anual en algun dels 5 exercicis
esmentats de 4.412.059,58 €
Acreditació documental:
- cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i
la tècnica:
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i
categories que tot seguit es detallen:
Grup: R

Subgrup: 9

Categoria actual: 5
Categoria RD 1098/2001: D

□ Disposar de les habilitacions empresarials o professionals següents:


El licitador haurà d’estar inscrit en la secció B del Registre General d’Empreses
Prestadores de Serveis Postals
Acreditació: La Diputació comprovarà el compliment d’aquest requisit mitjançant la
consulta
de
la
pàgina
web
del
Ministeri
de
Foment:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERAL
ES/SERVICIOS_POSTALES/RGEPSP/



El licitador haurà de disposar de títol habilitant d’accés a la xarxa postal pública que li
permeti dipositar els enviaments, per als quals no disposi de recursos suficients, per
dur-los a terme de forma correcta, si el licitador no és l’operador que té encomanada
la prestació del servei postal universal.
Acreditació documental: original o còpia compulsada del títol habilitant



El licitador haurà de disposar d’un sistema que garanteixi la constància de la
distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions
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Acreditació: Mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en dret, que acrediti que
disposa d’un sistema que permet la plena validesa jurídica de les notificacions
administratives.
No serà necessari que acrediti disposar d’aquest sistema l’operador que té encomanda la
prestació del servei postal universal.
□ Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans materials que
indicarà mitjançant relació i que haurà de comprendre, en particular, els següents:


Xarxa d’oficines postals d’acord amb la clàusula 6.1 del PPT:

- Relació signada del representant de l’empresa detallant totes les oficines de la
-

-



província de Barcelona, on consti el CP, l’adreça, l’horari i si són pròpies o alienes.
(En el cas d’oficines alienes, caldrà indicar el nom de l’empresa titular).
En el cas que les oficines (pròpies o alienes) no constin en el web de l’empresa
s’haurà de presentar la documentació acreditativa de la seva disponibilitat. En cas
que l’oficina formi part de la Xarxa Postal Pública, el licitador haurà d’aportar el
document esmentat o bé incloure un compromís de dipositar a la Xarxa Postal
Pública per a la seva distribució tots els enviaments del codi postal corresponent a
l’oficina.
Relació de municipis amb més d’una oficina, amb els seus codis postals i els codis
postals als quals prestaran servei, segons el model que figura a l’annex 6 del
present plec.

Pàgina web o aplicació informàtica accessible mitjançant Internet, que permeti fer un
seguiment de l’execució del contracte, d’acord amb la clàusula 6.2 del PPT.
Acreditació: l’adreça i la clau d’accés



Un centre d’admissió massiva a la província de Barcelona, d’acord amb les clàusula
6.3 del PPT.
Acreditació: mitjançant original o còpia compulsada de la documentació de la seva
disponibilitat

8. En data 18 de gener de 2017 l’empresa UNIPOST, SAU va accedir al contingut de
la notificació lliurada i per escrit registrat d’entrada en la Diputació de Barcelona el
dia 1 de febrer de 2017 va manifestar que donava compliment al requeriment i va
aportar documentació diversa acreditativa, tot i que pel que fa al requisit d’un
sistema que garanteixi la constància de la distribució, lliurament, recepció, refús o
impossibilitat de lliurament de les notificacions, s’han emès dos informes que es
reprodueixen en els següents punts.
9. En data 3 de febrer de 2017, el subdirector de Logística amb el vist i conforme de la
directora de Serveis d’Edificació i Logística, van emetre un informe, el text literal del
qual és el següent:
“INFORME SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LLIURAMENT DE NOTIFICACIONS
ADMINISTRATIVES PRESENTAT PER UNIPOST, SAU COM A LICITADOR DE LA
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CONTRACTACIÓ CONJUNTA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, SOCIAL I
AMBIENTALMENT RESPONSABLE, DE NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA A LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENS ADHERITS (EXP. 2016/0006577)
L’empresa licitadora UNIPOST, SAU (d’ara endavant, UNIPOST) presenta un sistema de
gestió de lliurament de notificacions administratives mitjançant dispositius mòbils, que
recullen la presència de l’empleat a l’adreça a la qual s’envia la notificació amb
geolocalització, i l’acreditació del lliurament de la notificació amb signatura electrònica
(convé anotar que malgrat que UNIPOST sembla oferir aquest sistema amb caràcter
general a tot el territori de l’estat espanyol, en les pàgines 9 i 10 del seu escrit fa referència
a documentació en suport físic, el que incrementaria les objeccions que s’exposen a
continuació).
L’article 41 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estableix les condicions generals per a la pràctica de la notificació administrativa,
indicant que aquestes seran vàlides sempre que permetin tenir constància del seu
enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part de l’interessat o el seu
representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del
remitent i del destinatari.
Segons la disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servei
postal universal, l’operador designat per prestar el servei postal universal pel termini de 15
anys és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (d’ara endavant CORREOS) el que li
permet notificar amb presumpció de veracitat i fefaència en procediments administratius. La
resta d’operadors postals no disposen d’aquesta presumpció legal i, en cas de voler
practicar notificacions, han d’acreditar disposar d’un sistema que garanteixi la constància,
per qualsevol dels mitjans admesos en dret, de la distribució, lliurament, recepció, refús o
impossibilitat de lliurament de les notificacions, de manera que les notificacions que
eventualment hagin de distribuir assoleixin plens efectes jurídics.
La sentència del Tribunal Suprem de 10 de desembre de 2015 sobre els recursos
presentats per la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA (d’ara endavant
CORREOS) i l’Administració General de l’Estat contra la sentència de la secció quarta de la
Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional de 9 de juliol de 2014 en favor
d’UNIPOST va assenyalar que:
“la constància del refús de la notificació administrativa, per tal que pugui tenir valor de prova
eficaç, haurà de provenir d’un òrgan insert o dependent de l’Administració Pública al que la
llei confereixi “fefaència” en la seva activitat notificadora (com és el cas de CORREOS,
d’acord amb la llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat
postal) i, de no ser així, per haver estat encomanada la notificació a una empresa privada,
no n’hi haurà prou amb la documentació que unilateralment aquesta hagi confeccionat o
amb la simple manifestació dels seus interessats, ja que per assegurar la imparcialitat o
objectivitat dels justificants de rebuig o la impossibilitat de la notificació serà necessari que
aquests siguin acompanyats de les declaracions d’un tercer aliè a l’esmentada empresa
privada”
En el cas del sistema proposat per UNIPOST, queda garantit que l’empleat arriba a l’adreça
desitjada gràcies al sistema de geolocalització (i això sense prendre en compte les
mencions dels acusaments de rebuda en paper de les pàgines 9 i 10, en que ni tan sols
s’obté això ja que el registre de dades electrònic es fa posteriorment a l’oficina) però la
constància de l’absència o del refús de la notificació segueix essent un element de prova
unilateral de l’empresa. La descripció del sistema d’UNIPOST diu, literalment:
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“Cal considerar el cas del lliurament en el qual l’empleat de l’operador postal no troba a la
persona destinatària i cap altra persona es vol fer càrrec de la notificació, o se l’informa de
l’absència del destinatari (o d’altres circumstàncies com la seva mort), o també el cas en
que la persona destinatària de la notificació simplement no vol atendre a l’empleat de
l’operador postal, i per tant no es pot identificar a la persona ni obtenir la seva signatura.
En aquests casos, el repartidor de l’operador postal genera la corresponent documentació, a
la qual s’incorpora la seva signatura electrònica, amb les mateixes garanties anteriorment
indicades.
A més, i com a evidència amb valor probatori, el sistema captura la geolocalització de
l’empleat de l’operador postal, així com el moment temporal en que el mateix signa de forma
que es pot demostrar que s’ha produït efectivament el desplaçament al domicili i el
corresponent intent de notificació, incorporant elements de fefaença tecnològica al procés
que el paper no permetria, i que en definitiva, acrediten el compliment del contracte per part
de l’operador postal i de les obligacions legals, per part de l’Administració.”
Per tant, veiem que no es compleixen les exigències fixades per la sentència del Suprem
per atorgar ales notificacions fetes per operadors postals que no siguin CORREOS una
validesa equivalent a la presumpció de veracitat i fefaència que tenen les de CORREOS, ja
que el justificant de recepció s’emet unilateralment per l’empleat d’UNIPOST i no hi ha cap
testimoni de tercera persona aliena. Malgrat el que diu el paràgraf anterior, sols el
desplaçament al domicili pot considerar-se demostrat. El refús o l’absència no. Així doncs,
no hi ha cap element, fóra del testimoni electrònic del mateix empleat d’UNIPOST, que
garanteixi que s’hagi notificat correctament, i no queden assegurades les exigències
d’imparcialitat i objectivitat.
En conseqüència, no es pot considerar que UNIPOST compleixi amb la exigència establerta
a la clàusula 1.10 del PCAP d’aquesta contractació segons la qual:
“El licitador haurà de disposar d’un sistema que garanteixi la constància de la distribució,
lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions
Acreditació: Mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en dret, que acrediti que disposa
d’un sistema que permet la plena validesa jurídica de les notificacions administratives”
I per tant, cal proposar l’exclusió de la licitació d’UNIPOST, SAU, en no satisfer el sistema
proposat l’exigència de plena validesa jurídica de les notificacions administratives”.

10. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, principal
destinatari de la present contractació, emet informe del seu cap del Servei
d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat, de data 6 de febrer de 2017, el text
íntegre del qual és el següent:
“Informe relatiu a l'anàlisi del sistema de notificació proposat per Unipost com a garant de la
constància de la distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les
notificacions
Introducció
L'empresa Unipost, SA presenta en la seva documentació relativa a la solvència tècnica de
l’expedient 2016/0006577, la descripció d'un sistema de notificació amb dues variants: per
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una banda un sistema de signatura electrònica biomètrica en dispositiu mòbil i per l’altra el
sistema tradicional amb justificant de recepció en paper. Amb aquest sistema dual pretén
garantir la constància de la distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de
lliurament de totes les notificacions d’aquesta licitació.
S'ha de destacar que es fàcil acreditar la validesa de la notificació en els casos de la seva
acceptació per part del destinatari, però no en els casos de refús o impossibilitat de
lliurament de la notificació, resultats que es donen en un 57% dels enviaments d’aquesta
administració.
Aquest fet és especialment important quan les notificacions administratives contenen
resolucions d'actes administratius desestimatoris o desfavorables per a l'interessat que cal
notificar a tercers, com poden ser la notificació d'embarg de comptes bancaris o de sous i
salaris, ja que el principal motiu d'impugnació d'aquests procediments són les possibles
errades en la distribució postal. Per tant, és fonamental la constància en la manca del
lliurament i en el refús de les notificacions administratives d'aquest organisme.
Notificació al domicili amb sistema de signatura electrònica en dispositiu mòbil
El sistema de signatura electrònica proposat per Unipost, aporta la geolocalització del
repartidor de l'operador postal, amb la qual cosa es pot acreditar el desplaçament d'aquest
al domicili indicat a l'enviament, així com el moment temporal en que s'ha produït l’intent de
notificació.
Aquesta informació, però, no és suficient per acreditar les actuacions que el repartidor ha
dut a terme al domicili. Per exemple quan la persona que està present al domicili informa
que el destinatari és desconegut o ha canviat de domicili. El sistema de dispositiu mòbil no
pot incloure la signatura d’aquest tercer perquè no està prevista en el reglament postal i
comportaria problemes de protecció de dades, amb la qual cosa no hi ha cap element de
prova d’aquesta informació que el repartidor consignarà en el dispositiu.
De fet aquest sistema tampoc podria evitar que es produeixin pràctiques incorrectes com les
següents, que serien difícils de detectar per l’administració que notifica:
 El repartidor no truca al timbre o a la porta del destinatari
 El repartidor truca però no espera el temps suficient per ser atès
 En el segon intent, el repartidor no truca i deixa l’avís a la bústia per tal que el
destinatari reculli l’enviament a l’oficina postal
En tots aquests casos el repartidor anotaria una incidència d’absent i s’hauria estalviat força
temps de gestió en el repartiment domiciliari
No és impensable que en el futur alguns repartidors puguin efectuar pràctiques com les
referides anteriorment. Sense anar més lluny, en el repartiment dels documents per pagar
l’impost de vehicles del 2015 es van donar uns percentatges d'absents propers al 90% al
primer intent de lliurament domiciliari a les poblacions de Badalona, Sant Boi de Llobregat,
Gavà, Santa Eulàlia de Ronçana, L'Ametlla del Vallès i Bigues i Riells. Els responsables
d’Unipost van admetre que les oficines encarregades de la distribució d'aquests municipis
havien reconegut que, degut al gran volum d'enviaments d'aquestes remeses, aquest primer
intent de lliurament es va practicar amb molta rapidesa, fet que va provocar que quan el
destinatari arribava a la porta del seu domicili per atendre la trucada, el repartidor ja no hi
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era. S'adjunta annexa a aquest informe l'acta de la reunió signada pel representants
d'Unipost i de l'ORGT.
A partir dels fets recollits en aquesta acta i a petició d'aquest Organisme, Unipost va
dipositar a la xarxa pública enviaments adreçats a poblacions on es considerava que el
percentatge d'enviaments que havien obtingut el resultat d'absent en la seva distribució era
molt elevat. D'aquesta manera es podria constatar si l'operador postal responsable de la
xarxa pública obtenia resultats similars.
Els resultats obtinguts per l'operador responsable de la xarxa postal pública varen ser molt
inferiors en quan al nombre d'absents, el que demostra que la pràctica irregular dels
repartidors d'Unipost en els municipis esmentats anteriorment, també tenia lloc a altres
poblacions com les que figuren al següent quadre:

Població
Martorell
Santa Coloma de Gramenet
Sant Cebrià de Vallalta
Santa Susanna
Premià de Dalt
Teià
Badalona
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Vilassar de Mar
Vallirana
Vilanova del Vallès
Castellbisbal

Percentatge d'absents Percentatge d'absents obtingut per
obtingut per Unipost
l'altre operador postal
59%
29%
69%
44%
90%
80%
75%
58%
86%
45%
84%
38%
60%
29%
79%
50%
67%
24%
66%
39%
80%
58%
88%
58%
75%
33%

Un altre aspecte que es constata en la documentació presentada és que els justificants
electrònics només inclouen la geolocalització del moment en que es consigna el resultat
final de la distribució. Així no es demostra la localització dels intents amb resultat d’absent,
que són el cas més habitual i el que requereix precisament l’acreditació conforme s’ha dut a
terme com correspon.
Notificació al domicili amb sistema de signatura en suport paper
Pel que fa a la variant del sistema proposat per Unipost consistent en l’ús de justificants de
recepció en paper, que escanejarà i signarà electrònicament, clarament no afegeix cap
element addicional que pugui acreditar el refús o la impossibilitat del lliurament.
La sentència del Tribunal Suprem de 10 de desembre de 2015 relativa al recurs 3156/2014
va assenyalar que:
“la constància del refús de la notificació administrativa, per tal que pugui tenir valor de
prova eficaç, haurà de provenir d’un òrgan insert o dependent de l’Administració Pública
al que la llei confereixi “fefaència” en la seva activitat notificadora (com és el cas de
CORREOS, d’acord amb la llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels
usuaris i del mercat postal) i, de no ser així, per haver estat encomanada la notificació a
una empresa privada, no n’hi haurà prou amb la documentació que unilateralment
aquesta hagi confeccionat o amb la simple manifestació dels seus interessats, ja que per
assegurar la imparcialitat o objectivitat dels justificants de rebuig o la impossibilitat de la
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notificació serà necessari que aquests siguin acompanyats de les declaracions d’un
tercer aliè a l’esmentada empresa privada”
Avís d’arribada i notificació en oficina postal
Respecte de la notificació en oficina postal, la sentencia del Tribunal Suprem Sala 3a, sec.
2a, S 24-10-2011, rec. 4327/2007 estableix el següent:
“El artículo 42.2 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre EDL 1999/64002, que
aprueba el Reglamento de prestación de los servicios postales, expresa, literalmente,
que se consignará dicho extremo -con referencia a los intentos de notificación- en la
oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de
recibo que acompañe a la notificación. El apartado 3 del mismo precepto exige la
constancia del aviso de llegada y que la notificación hasta tal momento fallida se
deposite en lista de notificaciones.
Así pues, no solo es esencial la demostración del intento de entrega por dos veces de
las cartas certificadas, sino también la prueba de la entrega del "aviso de llegada"
mediante su introducción en el buzón o casillero correspondiente, o por otro medio, pues
del cumplimiento de ese requisito depende que el destinatario tenga conocimiento del
intento de notificación y pueda acudir en plazo a la Oficina de Correos correspondiente a
recoger el envío, trámite indispensable para que, en caso de no efectuarse tal recogida,
el Servicio de Correos pueda devolver el certificado al remitente como correspondencia
caducada.”
I, en referència a la constància de que s’ha dipositat l’avís d’arribada, acaba concloent.
Por ello, han de extremarse las garantías sobre la acreditación de la forma en que se
han producido los intentos de notificación fallidos y de la constancia del aviso de llegada
y de la permanencia de la resolución en "lista de notificaciones", para permitir al
destinatario tener conocimiento de tal intento de notificación, y la posibilidad de
recepción de la misma por su comparecencia personal en la oficina postal.
En relació amb aquest element substancial del procediment, cal destacar la mancança de
constància que presenten tots dos sistemes proposats per Unipost, tan el de notificació al
domicili amb sistema de signatura electrònica en dispositiu mòbil com el de notificació al
domicili amb sistema de signatura en suport paper. En cap cas hi ha constància que el
repartidor ha dipositat l’avís de recollida en oficina a la bústia del destinatari.
D’altra banda, Unipost aporta la relació de les oficines de recollida d’enviaments a la
província de Barcelona i especifica que l’horari de les oficines és de 9:30 a 13:00 i de 17:00
a 20:00 de dilluns a divendres.
Aquesta compromís tampoc podria evitar que es produeixin pràctiques contràries a la
constància de la distribució com les següents, que serien difícils de detectar per
l’administració que notifica:





L’oficina incompleix l’horari de manera que tanca a les tardes
Durant l’horari de repartiment l’oficina roman tancada per manca de personal
L’oficina només obre quan acorda una hora de recollida per telèfon
Tancament temporalment o definitiu d’una oficina per manca de personal
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No és impensable que aquestes situacions es puguin produir en el futur. Sense anar més
lluny, en una comprovació telefònica efectuada els passats dies 24 i 25 de gener de les
oficines d’Unipost, es va constatar que 46 de les 54 oficines consultades no complien l'horari
previst d'atenció al públic, en aquest cas el establert amb caràcter de mínim en el contracte
que aquest operador té amb aquesta administració per a diversos serveis postals (excloses
les notificacions administratives) iniciat el passat 1 de gener, el qual està fixat de 9:30 a
13:00 i de 17:00 a 20:00 de dilluns a divendres.
S'adjunta annexa a aquest informe la relació detallada del resultat d'aquesta verificació.
El fet que l’horari de l’oficina no sigui prou ampli dificulta enormement que els destinataris
puguin recollir els enviaments en oficina i per tant no es compleixen les exigències fixades
en la sentència del Suprem aquí esmentada.
Conclusió
Per tot el que s’ha exposat en aquest informe, no es pot considerar que els sistemes
descrits per UNIPOST compleixin amb l’exigència establerta a la clàusula 1.10 del PCAP
d’aquesta contractació segons la qual:
“El licitador haurà de disposar d’un sistema que garanteixi la constància de la distribució,
lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions
Acreditació: Mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en dret, que acrediti que disposa
d’un sistema que permet la plena validesa jurídica de les notificacions administratives”
I per tant, cal proposar l’exclusió de la licitació d’UNIPOST, SAU, en no satisfer el sistema
proposat l’exigència de plena validesa jurídica de les notificacions administratives.”

11. Vistos els informes precedents de data 3 i 6 de febrer de 2017, en data 7 de febrer
de 2017 es va requerir a l’empresa UNIPOST, SAU per tal que en el termini de 3
dies hàbils esmenés la documentació aportada, en el sentit d’aportar allò que
demostrés que el licitador disposa d’un sistema que garanteixi la constància de la
distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les
notificacions practicades. El dia 10 de febrer de 2017 l’empresa va accedir al
contingut de la notificació lliurada.
12. L’empresa UNIPOST, SAU, per donar compliment al requeriment de data 7 de
febrer de 2017, va presentar un escrit d’al·legacions, registrat d’entrada en la
Diputació de Barcelona el dia 15 de febrer de 2017, sense acompanyar cap altra
documentació més enllà de la presentada inicialment, en el que, per demostrar
que la seva actuació en la pràctica de les notificacions administratives és
adequada i s’ajusta al que estableix la legislació, manifestava el següent:
1. que les notificacions practicades per l’empresa posseeixen cotes d’eficàcia
similars a les de CORREOS i que determinada jurisprudència anterior a l’any
2013 ha reconegut la validesa de les notificacions administratives realitzades
per operadors postals privats.
2. que les notificacions realitzades per l’empresa amb PDA’s compleixen amb
els requisits establerts per la Sentència de cassació de la Secció 7ena de la
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Sala Contenciós-administratiu del Tribunal Suprem de data 10 de desembre
de 2015 per adjudicar i contractar la prestació de serveis postals de
notificacions administratives ja que permeten registre d’evidències
electròniques, registre de geolocalització, registre d’hora i registre de
comunicació i aquests elements són elements de prova aliens a la
documentació unilateral de l’empresa o al testimoni dels seus empleats i
poden ser certificats per la companyia tercera.
3. que les notificacions administratives es regeixen per la llei de procediment
administratiu comú i que aquesta no distingeix ni afavoreix entre operadors
postals ni exigeix ni regula el requisit de la fefaència i que aquesta
presumpció de veracitat i fefaència de la Llei 43/2010,de Servei Postal
Universal és arbitrària.
4. que proposen continuar amb els processos de millora contínua per assolir
més altes cotes d’eficàcia.
5. i finalment expliquen amb detall quin serà el sistema utilitzat per acreditar les
actuacions realitzades pels repartidors en el domicili del destinatari, què
sistema s’utilitzarà per constatar la geolocalització dels dos intents de
lliurament en el cas d’absència del destinatari, en quins casos s’utilitzarà el
sistema de signatura electrònica i en quins el tradicional d’acusament de
rebuda en suport paper, quin sistema s’utilitzarà per acreditar que el repartidor
ha depositat l’avís de recollida en oficina en la bústia del destinatari després
d’haver realitzat dos intents de lliurament infructuosos, i quin sistema
s’utilitzarà per acreditar el compliment del compromís d’horari d’oficines
especificat en l’oferta.
13. El cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat i la Gerent de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona van elaborar un
informe, de data 16 de febrer de 2017, el text íntegre del qual és el següent:
“Informe relatiu a l'escrit d'al·legacions presentat per l'empresa Unipost en resposta als
requeriments del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona d’una més detallada
explicació del sistema de notificació proposat per Unipost com a garant de la constància de
la distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions.
Introducció
En aquest informe es durà a terme l'anàlisi dels aspectes tècnics de les al·legacions
presentades per part de l'empresa Unipost, SAU, en resposta al requeriment del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona d’una més detallada explicació del sistema de
notificació proposat per Unipost com a garant de la constància de la distribució, lliurament,
recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions.
Per aquest motiu, no s’entrarà a valorar les al·legacions primera i tercera de l'escrit donat
que són de caràcter jurídic.
Al·legació segona
A la seva al·legació segona, Unipost argumenta que les notificacions realitzades mitjançant
dispositius electrònics compleixen amb els requisits fixats per la jurisprudència, i que les
evidencies electròniques que generen en relació al procés, lloc, moment i comunicació del
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lliurament, són elements de prova aliens a l'empresa i als seus empleats que poden ser
certificats per una tercera companyia.
Això no és així. Les evidencies electròniques que generen aquest dispositius, complirien els
requisits fixats per la jurisprudència en els casos que fos possible el lliurament de
l'enviament al destinatari, però no en els de refús o impossibilitat de lliurament de la
notificació.
D'altra banda, donat que les evidències electròniques provenen de dispositius propietat
d'Unipost, aquests podrien ser manipulats. És de públic coneixement que existeixen al
mercat diferents programes que permeten donar geolocalitzacions diferents a les reals en
aquests tipus de dispositius
Finalment, Unipost no identifica qui és aquesta tercera companyia que, segons el seu escrit,
acreditaria que durà a terme la certificació d'aquestes evidències electròniques.
Al·legació quarta
En aquesta al·legació Unipost expressa la voluntat de millora contínua en els elements clau
del procés de notificació administrativa però no aporta cap evidència ni dada concreta en
resposta al requeriment del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona
Al·legació cinquena
En relació al sistema que s'utilitzarà per acreditar que el repartidor ha dut a terme el dipòsit
a la bústia del destinatari de l'enviament desprès d'haver practicat dos intents de lliurament
infructuosos, Unipost argumenta que, l'acte físic del dipòsit a bústia, queda acreditat pels
procediments interns que Unipost du a terme mitjançant una supervisió periòdica amb
l'objecte d'assegurar els estàndards de qualitat en la gestió de lliurament.
Aquest procediment intern de supervisió, no es suficient per poder acreditar la constància
que aquest dipòsit a la bústia s'hagi realitzat en tots els casos. Caldria que fos acreditat en
el moment en que es practica, cosa que amb els dispositius electrònics no és possible.
En relació al sistema que s’utilitzarà per acreditar el compliment del compromís d’horari
d’oficines especificat a la seva oferta, Unipost es remet novament a un procediment intern
de la companyia al que també sotmet a una supervisió periòdica amb l'objecte d'assegurar
els estàndards de qualitat.
Argumenta també que amb la acreditació de la geolocalització, de l'hora i de l'acte o l'intent
de lliurament s'està acreditant sens dubte l'intent de lliurament.
Això només seria cert en els casos que el destinatari passes per l'oficina a recollir
l'enviament, però no en el cas que aquesta compareixença no es produís pel fet de trobar
l’oficina tancada. El que caldria aleshores acreditar en aquest cas, és que l'horari d'obertura
de l'oficina es compleix per tal que els destinataris puguin anar a recollir els seus
enviaments, cosa que amb el procediment intern que proposa Unipost no queda en absolut
acreditat.
Per tant, dels aspectes de caràcter tècnic pels quals es va requerir a Unipost un major
detall, aquestes al·legacions no donen el detall que es va requerir pels següents:
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 Quin sistema s’utilitzarà per acreditar les actuacions que ha dut a terme el repartidor al
domicili del destinatari.
 Quin sistema s’utilitzarà per acreditar que el repartidor ha dipositat l’avís de recollida en
oficina a la bústia del destinatari desprès d’haver-se efectuat dos intents de lliurament
infructuosos.
 Quin sistema s’utilitzarà per acreditar el compliment del compromís d’horari d’oficines
especificat a la seva oferta
Així doncs, ni el sistema de signatura electrònica biomètrica en dispositiu mòbil ni tampoc el
sistema de notificació amb justificant de recepció en suport paper satisfan el requeriment de
donar garantia de la constància de la distribució de les notificacions administratives.
I per tant, ens hem de refermar en allò exposat a I’informe, de 6 de febrer passat, relatiu a
l'anàlisi del sistema de notificació proposat per Unipost com a garant de la constància de la
distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions i cal
proposar l’exclusió de la licitació d’UNIPOST, SAU, en no satisfer el sistema proposat,
l’exigència de plena validesa jurídica de les notificacions administratives.”

14. Així mateix, en data 16 de febrer de 2017 la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes
amb el vist i conforme de la directora de Serveis d’Edificació i Logística va
elaborar un informe, el text íntegre del qual és el següent:
“Informe valoratiu de les al·legacions lliurades per l’empresa UNIPOST, S.A.U. en resposta
al requeriment d’esmena per incompliment de la documentació requerida en virtut de
l’establert a la clàusula 1.10) del PCAP del contracte per a la prestació del servei, social i
ambientalment responsable, de notificació administrativa de la Diputació de Barcelona i ens
adherits: l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i l’Institut del Teatre
En relació a les al·legacions presentades per UNIPOST, S.A.U. en escrit registrat davant la
Diputació de Barcelona el 15 de febrer de 2017, responent al requeriment fet pel Servei de
Contractació on se li demanava acreditar que disposa “d’un sistema que garanteixi la
constància de la distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les
notificacions”, escau respondre el següent:
En la primera al·legació, UNIPOST, S.A.U. afirma que “Las notificacions actuales
practicadas por Unipost con acuse de recibo en papel poseen cotas de eficacia parecidas a
las de Correos”, seguit de diferents sentències judicials, (anteriors a la STS de 10 de
desembre de 2015) on s’ha validat la notificació administrativa practicada per operadors
postals privats, per acabar afirmant que la LRJPAC no estableix com a únic sistema de
notificació el servei públic de Correos i que les notificacions practicades per UNIPOST,
S.A.U. compleixen amb les previsions del LRJPAC.
Sobre l’expressió “poseen cotas de eficacia parecidas a las de Correos” el Tribunal Suprem
s’ha hagut de pronunciar en les seves sentències de 10 de juny de 2015 i 10 de desembre
de 2015. En aquestes resolucions, en particular a la darrera del mes de desembre, tal com
també reprodueix la al·legació segona d’UNIPOST, S.A.U., el Tribunal no exclou l’operador
privat dels serveis de notificació administrativa però sí l’exigeix
“un sistema de constancia del rehúse o imposibilidad de la entrega que permitiera suplir, a
los efectos de probar con la eficacia exigible en las notificaciones administrativas a que se
refería el contrato, las ventajas que conlleva la fehaciencia del agente notificador”.
En el cas dels operadors privats, la STS de 10 de desembre concreta el següent:
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“pues para asegurar la imparcialidad u objetividad de los justificantes del rechazo o la
imposibilidad de la notificación será necesario que estos sean acompañados de las
declaraciones de un tercero ajeno a dicha empresa”.
És aquesta qüestió la que intenta demostrar UNIPOST, S.A.U. en la seva segona al·legació.
En aquest segon punt de l’escrit d’al·legació, UNIPOST, S.A.U. afirma que els requisits
exigits per la Jurisprudència, per a la validesa de les notificacions, (acte o intent de
lliurament, data i hora de lliurament, lloc indicat i comunicació del resultat) queden tots
reflectits en les PDA’s, mitjançant evidències electròniques que són elements de prova
aliens a UNIPOST, S.A.U. i que aquestes evidències poden ser certificades per la
companyia tercera corresponent (PDA’s). Aquesta afirmació pot ser vàlida pel que fa al
registre de geolocalització i registre de data i hora, però en cas d’absència o refús del
destinatari en el lliurament de les notificacions, les dades són introduïdes a la PDA per
l’empleat d’UNIPOST, S.A.U, en conseqüència, en aquest acte i moment, la figura del tercer
és inexistent.
El fet de no tenir un testimoni de tercer aliè a UNIPOST, S.A.U. subsisteix quan la notificació
no es pot efectuar per absència o refús, ja que en la descripció del sistema de notificació
que va lliurar amb la seva oferta, UNIPOST, S.A.U. escriu literalment:
“cal considerar el cas del lliurament en el qual l’empleat de l’operador postal no troba a la
persona destinatària i cap altra persona es vol fer càrrec de la notificació, o se l’informa de
l’absència del destinatari (o d’altres circumstàncies com la seva mort) o també el cas en que
la persona destinatària de la notificació simplement no vol atendre a l’empleat de l’operador
postal i per tant no es pot identificar a la persona ni obtenir la seva signatura.”
En aquests casos, el repartidor de l’operador postal genera la corresponent documentació, a
la qual s’incorpora la seva signatura electrònica, amb les mateixes garanties anteriorment
indicades”
En aquest text es veu clarament que en els casos d’absència i refús, és l’empleat
d’UNIPOST, S.A.U. qui crea l’evidència sobre els resultats, no un tercer aliè. Per aquest
motiu, entenem que no es compleix amb els efectes de prova que puguin suplir la fefaència
atorgada a l’empresa pública CORREOS ni en particular, amb la figura del tercer aliè
requerida per la STS de 10 de desembre de 2015.
El punt tercer, de l’escrit d’UNIPOST, S.A.U. afirma que l’atribució de la presumpció de
veracitat i fefaència a CORREOS es arbitrària pel fet de descansar en la circumstància
subjectiva de que les notificacions les realitzi dit operador, sense exigir cap altre requisit,
però aquesta presumpció no l’ha creada el contractant sinó la llei 43/2010, en el seu article
22.4. És una exigència de caràcter legal establerta a la norma específica que regula la
notificació postal administrativa. Norma que ha estat validada per la jurisprudència del
Tribunal Suprem en les seves sentències de 10 de juny de 2015 i 10 de desembre de 2015,
jurisprudència que s’està aplicant pels tribunals espanyols des d’aquell any, STSJ Múrcia
86/2016 de 11 de febrer, on una vegada més un Tribunal ha confirmat la legalitat de
l’exclusió d’UNIPOST, S.A.U. d’una licitació per al servei de notificacions administratives.
L’al·legació quarta d’UNIPOST, S.A.U. és una bona declaració d’intencions però en aquesta
no aporta cap dada concreta ni evidència, deixant oberta la implantació del que proposa
sense cap concreció.
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Sobre l’al·legació cinquena, ens adherim als arguments manifestats per l’Organisme de
Gestió Tributària en el seu informe de valoració del mateix document d’al·legació de
l’empresa UNIPOST, S.A.U.
Per tant, ens hem de refermar en allò exposat a l’informe de 3 de febrer de 2017 relatiu a
l’anàlisi del sistema de notificació proposat per UNIPOST, S.A.U. com a garant de la
constància en la distribució, lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les
notificacions, i en conseqüència, es proposa l’exclusió a l’empresa UNIPOST, S.A.U., en no
garantir el sistema presentat per UNIPOST, S.A.U. la constància del refús o de la
impossibilitat de lliurament de les notificacions.”

15. Donat que en aquests dos informes, pels motius que hi consten, es proposa
excloure l’empresa UNIPOST, SAU de la present licitació i, en conseqüència, se li
ha de retornar la garantia per import de 525.245,20 € que aquesta va constituir en
data 30 de gener de 2017, mitjançant valors de l’entitat BANKIA, SA, i que
correspon a l’assentament núm. 1000009521.
16. A la vista de l’anterior i d’acord amb el que disposa l’article 151.2 del TRLCSP i la
clàusula 1.18) del PCAP es va demanar la documentació exigida a la clàusula
1.10) del PCAP a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,
SA que havia restat en segon lloc segons la proposta de la Mesa de Contractació
de l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de gener de 2017, i
l’empresa l’ha aportada correctament.
17. Cal procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries, aprovades
inicialment en la present contractació, tenint en compte els preus unitaris ofertats i
segons les previsions contingudes a la clàusula 1.4) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, d’acord amb el següent detall:
- Pel que fa a la Diputació de Barcelona, una despesa de 145.014,52 € biennals
que anirà imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
48.338,17 €
72.507,26 €
24.169,09 €

Orgànic
10410
104
104

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

- Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, una despesa de 12.527.245,08 €
que anirà imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
4.175.748,36 €
6.263.622,54 €
2.087.874,18 €

Orgànic
R0100
R0100
R0100

Programa
932
932
932

Econòmic
22201
222
222

- Pel que fa a l’Institut del Teatre, una despesa de 6.991,42 € biennals que anirà
imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
2.330,47 €
3.495,71 €
1.165,24 €

Orgànic
P0800
P0800
P0800
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tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada
i suficient en els pressupostos esmentats.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i els informes emesos per la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, referenciats en els paràgrafs
precedents, que justifiquen l’incompliment de part de la solvència tècnica relativa al
sistema que garanteixi la constància de la distribució, lliurament, recepció, refús o
impossibilitat de lliurament de les notificacions practicades, són d’aplicació els
efectes previstos a l’esmentat article. En no haver-se complimentat adequadament
per l’empresa UNIPOST, SAU en el termini assenyalat, s’ha procedit a requerir la
documentació a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS ,
SA, classificada en segon lloc per la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Presidència, reunida en sessió de 18 de gener de 2017, que l’ha aportada i consta
en l’expedient.
2. D’acord amb la clàusula 37.8 de les Bases d’Execució del pressupost corporatiu de
l’any 2017 i la clàusula 1.4 del PCAP la disposició de la despesa en supòsits de
preus unitaris es podrà ajustar a l’eventual baixa de l’oferta.
3. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a
l’adjudicació de la contractació conjunta de referència, d’acord amb l’article 109.5
del TRLCSP, amb efectes d’1 de maig de 2017.
4. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la
competència per adoptar aquest acord.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR exclosa l’empresa UNIPOST, SAU, per no haver acreditat la
disposició d’un sistema que garanteixi la constància de la distribució, lliurament,
recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions, exigida com a
solvència tècnica a la clàusula 1.10) del PCAP, d’acord amb l’informe del subdirector
de Logística amb el vist i conforme de la directora de Serveis d’Edificació i Logística,
de 3 de febrer de 2017, i el del cap del Servei d’Atenció Telemàtica de l’Organisme de
Gestió Tributària, de 6 de febrer de 2017, així com desestimar en allò que calgui les
al·legacions presentades el 15 de febrer de 2017 per l’empresa UNIPOST, SAU, de
conformitat amb els informes emesos en data 16 de febrer de 2017 pel cap del Servei
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d’Atenció Telemàtica de Gestió de la Qualitat i la Gerent de l’Organisme de Gestió
Tributària i per la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes amb el vist i conforme de la
directora de Serveis d’Edificació i Logística.
Segon.- TORNAR a l’empresa UNIPOST, SAU la garantia que va constituir en data 30
de gener de 2017, per import de 525.245,20 €, mitjançant valors de l’entitat BANKIA,
SA, i que correspon a l’assentament núm. 1000009521.
Tercer.- ADJUDICAR a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A-83052407, de conformitat amb els informes tècnics
referenciats i seguint l’ordre d’oferta establert per la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Presidència de 18 de gener de 2017, on SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA havia quedat en segon lloc, la contractació harmonitzada,
conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable,
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, d’acord
amb el següent:
Oferta econòmica, amb els preus unitaris següents:
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Preu unitari ofert IVA
Àmbit de
Trams de pes
exclòs
destinació
Local
Fins a 20 g. norm.
2,7800 €
Local
Fins a 50 g.
2,8500 €
Local
Fins a 100 g.
3,0500 €
Local
Fins a 500 g.
3,6700 €
Local
Fins a 1.000 g.
5,0400 €
Local
Fins a 2.000 g.
5,3200 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de
Preu unitari ofert IVA
Trams de pes
destinació
exclòs
D1
Fins a 20 g. norm.
2,7800 €
D1
Fins a 50 g.
2,8500 €
D1
Fins a 100 g.
3,0500 €
D1
Fins a 500 g.
3,6700 €
D1
Fins a 1.000 g.
5,0400 €
D1
Fins a 2.000 g.
5,3200 €
D2
Fins a 20 g. norm.
3,0700 €
D2
Fins a 50 g.
3,1400 €
D2
Fins a 100 g.
3,3800 €
D2
Fins a 500 g.
4,1100 €
D2
Fins a 1.000 g.
5,7300 €
D2
Fins a 2.000 g.
6,0600 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Preu unitari ofert IVA
Àmbit de
Trams de pes
exclòs
destinació
Local
Fins a 20 g. norm.
2,8900 €
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Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

2,9600 €
3,1600 €
3,7800 €
5,1500 €
5,4300 €
2,8900 €
2,9600 €
3,1600 €
3,7800 €
5,1500 €
5,4300 €
3,1800 €
3,2500 €
3,4900 €
4,2200 €
5,8400 €
6,1700 €

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Preu unitari ofert IVA
Àmbit de
Trams de pes
exclòs
destinació
Local
Fins a 20 g. norm.
3,0300 €
Local
Fins a 50 g.
3,1000 €
Local
Fins a 100 g.
3,3000 €
D1
Fins a 20 g. norm.
3,0300 €
D1
Fins a 50 g.
3,1000 €
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Preu unitari ofert IVA
Àmbit de
Trams de pes
exclòs
destinació
D1
Fins a 100 g.
3,3000 €
D2
Fins a 20 g. norm.
3,3200 €
D2
Fins a 50 g.
3,3900 €
D2
Fins a 100 g.
3,6300 €
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA
PLUS
LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de
Trams de pes
destinació
Local
Fins a 20 g. norm.
Local
Fins a 50 g.
Local
Fins a 100 g.
D1
Fins a 20 g. norm.
D1
Fins a 50 g.
D1
Fins a 100 g.
D2
Fins a 20 g. norm.
D2
Fins a 50 g.
D2
Fins a 100 g.
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Preu unitari ofert IVA
exclòs
3,0800 €
3,1500 €
3,3500 €
3,0800 €
3,1500 €
3,3500 €
3,3700 €
3,4400 €
3,6800 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nombre total d’oficines a la província de Barcelona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
ABRERA
08001
1
ABRERA
08001
AGUILAR DE SEGARRA
08002
0
CALAF
08031
AIGUAFREDA
08014
0
CENTELLES
08067
ALELLA
08003
1
ALELLA
08003
ALPENS
08004
0
TORELLÓ
08285
ARENYS DE MAR
08006
1
ARENYS DE MAR
08006
ARENYS DE MUNT
08007
1
ARENYS DE MUNT
08007
ARGENÇOLA
08008
0
IGUALADA
08102
ARGENTONA
08009
1
ARGENTONA
08009
ARTÉS
08010
1
ARTÉS
08010
AVIÀ
08011
0
BERGA
08022
AVINYÓ
08012
0
ARTÉS
08010
AVINYONET DEL PENEDÈS 08013
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA 08240
BADALONA
08015
4
BADALONA SUC 3
08015
BADIA DEL VALLÈS
08904
1
BADIA DEL VALLÈS
08904
BAGÀ
08016
0
BERGA
08022
BALENYÀ
08017
0
CENTELLES
08067
BALSARENY
08018
1
BALSARENY
08018
BARBERÀ DEL VALLÈS
08252
2
BARBERA DEL VALLÈS
08252
BARCELONA
08019
40
BARCELONA SUC 32
08019
BEGUES
08020
1
BEGUES
08020
BELLPRAT
08021
0
IGUALADA
08102
BERGA
08022
1
BERGA
08022
BIGUES I RIELLS
08023
1
BIGUES I RIELLS
08023
BORREDÀ
08024
0
GIRONELLA
08092
CABRERA D'ANOIA
08028
0
PIERA
08161
CABRERA DE MAR
08029
1
CABRERA DE MAR
08029
CABRILS
08030
1
CABRILS
08030
CALAF
08031
1
CALAF
08031
CALDERS
08034
0
ARTÉS
08010
CALDES DE MONTBUI
08033
1
CALDES DE MONTBUI
08033
SANT VICENÇ DE
CALDES D'ESTRAC
08032
0
MONTALT
08264
CALELLA
08035
1
CALELLA
08035
CALLDETENES
08037
0
VIC
08298
CALLÚS
08038
0
SÚRIA
08274
CALONGE DE SEGARRA
08036
0
CALAF
08031
SANTA MARIA DE
CAMPINS
08039
0
PALAUTORDERA
08259
CANET DE MAR
08040
1
CANET DE MAR
08040
CANOVELLES
08041
1
CANOVELLES
08041
CÀNOVES I SAMALÚS
08042
0
LA GARRIGA
08088
CANYELLES
08043
0
SANT PERE DE RIBES
08231
CAPELLADES
08044
1
CAPELLADES
08044
CAPOLAT
08045
0
BERGA
08022
CARDEDEU
08046
1
CARDEDEU
08046
CARDONA
08047
1
CARDONA
08047
CARME
08048
0
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
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DIST_
OFI
0,0
9.969,0
4.071,0
0,0
15.430,0
0,0
0,0
14.608,0
0,0
0,0
3.402,0
7.364,0
7.052,0
0,0
0,0
16.613,0
2.374,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.731,0
0,0
0,0
14.570,0
5.589,0
0,0
0,0
0,0
3.185,0
0,0
1.721,0
0,0
2.571,0
6.119,0
1.617,0
3.803,0
0,0
0,0
5.666,0
4.914,0
0,0
8.211,0
0,0
0,0
4.686,0
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
CASSERRES
08049
0
GIRONELLA
08092
CASTELL DE L'ARENY
08057
0
BERGA
08022
CASTELLAR DE N'HUG
08052
0
BERGA
08022
CASTELLAR DEL RIU
08050
0
BERGA
08022
CASTELLAR DEL
CASTELLAR DEL VALLÈS
08051
1
VALLÈS
08051
CASTELLBELL I EL
CASTELLBELL I EL VILAR
08053
1
VILAR
08053
CASTELLBISBAL
08054
1
CASTELLBISBAL
08054
CASTELLCIR
08055
0
MOIÀ
08138
CASTELLDEFELS
08056
1
CASTELLDEFELS
08056
SANTA MARGARIDA I
CASTELLET I LA GORNAL
08058
0
MONJOS
08251
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
08059
0
IGUALADA
08102
CASTELLFOLLIT
RIUBREGÓS
08060
0
CALAF
08031
SANT VICENÇ DE
CASTELLGALÍ
08061
0
CASTELLET
08262
CASTELLNOU DE BAGES
08062
0
SANTPEDOR
08192
CASTELLOLÍ
08063
0
CAPELLADES
08044
CASTELLTERÇOL
08064
0
MOIÀ
08138
CASTELLVÍ DE LA MARCA
08065
0
SANT MARTI SARROCA
08227
CASTELLVÍ DE ROSANES
08066
0
MARTORELL
08114
CENTELLES
08067
1
CENTELLES
08067
CERCS
08268
0
BERGA
08022
CERDANYOLA DEL
CERDANYOLA DEL VALLÈS 08266
3
VALLÈS SUC 1
08266
CERVELLÓ
08068
1
VALLIRANA
08295
COLLBATÓ
08069
0
ESPARREGUERA
08076
COLLSUSPINA
08070
0
CENTELLES
08067
COPONS
08071
0
CALAF
08031
CORBERA DE
CORBERA DE LLOBREGAT 08072
1
LLOBREGAT
08072
CORNELLA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 08073
2
LLOBREGAT
08073
CUBELLES
08074
1
CUBELLES
08074
DOSRIUS
08075
1
DOSRIUS
08075
EL BRUC
08025
0
PIERA
08161
EL BRULL
08026
0
TARADELL
08278
EL MASNOU
08118
1
EL MASNOU
08118
EL PAPIOL
08158
0
PALLEJA
08157
EL PLA DEL PENEDÈS
08164
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA 08240
EL PRAT DEL
EL PRAT DE LLOBREGAT
08169
1
LLOBREGAT
08169
ELS HOSTALETS DE
PIEROLA
08162
0
PIERA
08161
ELS PRATS DE REI
08170
0
CALAF
08031
ESPARREGUERA
08076
1
ESPARREGUERA
08076
ESPLUGUES DE
ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
08077
1
LLOBREGAT
08077
FIGARÓ-MONTMANY
08134
0
LA GARRIGA
08088
FÍGOLS
08080
0
BERGA
08022
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DIST_
OFI
4.064,0
11.265,0
24.409,0
11.734,0
0,0
0,0
0,0
7.222,0
0,0
9.679,0
11.250,0
7.702,0
2.343,0
5.650,0
7.581,0
7.084,0
6.566,0
3.751,0
0,0
4.880,0
0,0
0,0
4.658,0
4.792,0
10.861,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.595,0
6.523,0
0,0
2.085,0
6.470,0
0,0
2.872,0
4.075,0
0,0
0,0
4.172,0
8.610,0
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
FOGARS DE LA SELVA
08082
0
TORDERA
08284
SANTA MARIA DE
FOGARS DE MONTCLÚS
08081
0
PALAUTORDERA
08259
FOLGUEROLES
08083
0
RODA DE TER
08183
FONOLLOSA
08084
0
SÚRIA
08274
FONT-RUBÍ
08085
0
SANT MARTI SARROCA
08227
GAIÀ
08090
0
NAVÀS
08141
SANT FELIU DE
GALLIFA
08087
0
CODINES
08210
GAVÀ
08089
2
CASTELLDEFELS
08056
GELIDA
08091
1
GELIDA
08091
GIRONELLA
08092
1
GIRONELLA
08092
GISCLARENY
08093
0
BERGA
08022
GRANERA
08095
0
MOIÀ
08138
GRANOLLERS
08096
1
GRANOLLERS
08096
GUALBA
08097
0
SANT CELONI
08202
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
08099
0
BERGA
08022
GURB
08100
0
VIC
08298
IGUALADA
08102
1
IGUALADA
08102
SANTA MARGARIDA DE
JORBA
08103
0
MONTBUI
08250
LA GARRIGA
08088
1
LA GARRIGA
08088
VILAFRANCA DEL
LA GRANADA
08094
0
PENEDÈS
08305
LA LLACUNA
08104
0
SANT MARTI SARROCA
08227
LA LLAGOSTA
08105
1
LA LLAGOSTA
08105
LA NOU DE BERGUEDÀ
08142
0
BERGA
08022
LA PALMA DE CERVELLÓ
08905
0
CERVELLÓ
08068
LA POBLA DE CLARAMUNT 08165
0
CAPELLADES
08044
LA POBLA DE LILLET
08166
0
BERGA
08022
LA QUAR
08177
0
GIRONELLA
08092
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
1
LA ROCA DEL VALLÈS
08181
LA TORRE DE CLARAMUNT 08286
0
CAPELLADES
08044
L'AMETLLA DEL VALLÈS
08005
1
L'AMETLLA DEL VALLÈS
08005
VILAFRANCA DEL
LES CABANYES
08027
0
PENEDÈS
08305
LES FRANQUESES DEL
LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
08086
1
VALLÈS
08086
LES MASIES DE RODA
08116
0
RODA DE TER
08183
LES MASIES-SANT
LES MASIES DE VOLTREGÀ 08117
1
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
L'ESPUNYOLA
08078
0
BERGA
08022
L'ESQUIROL
08254
0
RODA DE TER
08183
L'ESTANY
08079
0
MOIÀ
08138
L'HOSPITALET DE
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
08101
5
LLOBREGAT OP
08101
LLIÇÀ D'AMUNT
08107
1
LLIÇA D'AMUNT
08107
LLIÇÀ DE VALL
08108
1
LLIÇÀ DE VALL
08108
LLINARS DEL VALLÈS
08106
1
LLINARS DEL VALLÈS
08106
SANT QUIRZE DE
LLUÇÀ
08109
0
BESORA
08237

183

DIST_
OFI
5.616,0
3.855,0
4.742,0
10.375,0
4.619,0
4.249,0
4.092,0
0,0
0,0
0,0
16.968,0
10.257,0
0,0
4.737,0
14.631,0
1.481,0
0,0
5.847,0
0,0
3.853,0
11.712,0
0,0
7.623,0
1.965,0
2.817,0
18.805,0
8.345,0
0,0
2.322,0
0,0
2.874,0
0,0
984,0
0,0
8.534,0
7.782,0
6.322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.829,0
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
MALGRAT DE MAR
08110
1
MALGRAT DE MAR
08110
MALLA
08111
0
TONA
08283
MANLLEU
08112
1
MANLLEU
08112
MANRESA
08113
1
MANRESA
08113
CASTELLBELL I EL
MARGANELL
08242
0
VILAR
08053
MARTORELL
08114
1
MARTORELL
08114
SANT FOST DE
MARTORELLES
08115
0
CAMPSENTELLES
08209
MASQUEFA
08119
0
PIERA
08161
MATADEPERA
08120
1
MATADEPERA
08120
MATARÓ
08121
2
MATARÓ OP
08121
MEDIONA
08122
0
CAPELLADES
08044
MOIÀ
08138
1
MOIÀ
08138
MOLINS DE REI
08123
1
MOLINS DE REI
08123
MOLLET DEL VALLÈS
08124
1
MOLLET DEL VALLÈS
08124
MONISTROL DE CALDERS
08128
0
ARTES
08010
MONISTROL DE
CASTELLBELL I EL
MONTSERRAT
08127
0
VILAR
08053
MONTCADA I REIXAC
08125
2
MONTCADA I REIXAC
08125
MONTCLAR
08130
0
BERGA
08022
SANT QUIRZE DE
MONTESQUIU
08131
0
BESORA
08237
MONTGAT
08126
1
MONTGAT
08126
MONTMAJOR
08132
0
CARDONA
08047
MONTMANEU
08133
0
IGUALADA
08102
MONTMELÓ
08135
1
MONTMELÓ
08135
MONTORNÈS DEL
MONTORNÈS DEL VALLÈS
08136
1
VALLÈS
08136
SANTA MARIA DE
MONTSENY
08137
0
PALAUTORDERA
08259
MUNTANYOLA
08129
0
TONA
08283
MURA
08139
0
VACARISSES
08291
NAVARCLES
08140
1
NAVARCLES
08140
NAVÀS
08141
1
SÚRIA
08274
ÒDENA
08143
0
IGUALADA
08102
VILAFRANCA DEL
OLÈRDOLA
08145
0
PENEDÈS
08305
OLESA DE BONESVALLS
08146
0
BEGUES
08020
OLESA DE
OLESA DE MONTSERRAT
08147
1
MONTSERRAT
08147
OLIVELLA
08148
0
SANT PERE DE RIBES
08231
LES MASIES-SANT
OLOST
08149
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
OLVAN
08144
0
GIRONELLA
08092
SANT QUIRZE DE
ORÍS
08150
0
BESORA
08237
ORISTÀ
08151
0
MOIÀ
08138
SANTA MARGARIDA DE
ORPÍ
08152
0
MONTBUI
08250
ÒRRIUS
08153
0
CABRILS
08030

184

DIST_
OFI
0,0
4.083,0
0,0
0,0
5.746,0
0,0
1.126,0
5.994,0
0,0
0,0
8.646,0
0,0
0,0
0,0
6.504,0
2.630,0
0,0
11.616,0
1.477,0
0,0
12.432,0
17.733,0
0,0
0,0
8.472,0
5.317,0
11.440,0
0,0
0,0
3.700,0
3.465,0
6.631,0
0,0
6.301,0
12.219,0
3.256,0
4.879,0
13.611,0
4.978,0
3.377,0
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
VILAFRANCA DEL
PACS DEL PENEDÈS
08154
0
PENEDÈS
08305
PALAFOLLS
08155
1
PALAFOLLS
08155
PALAU-SOLITÀ I
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
08156
1
PLEGAMANS
08156
PALLEJÀ
08157
1
PALLEJA
08157
PARETS DEL VALLÈS
08159
1
PARETS DEL VALLÈS
08159
SANT QUIRZE DE
PERAFITA
08160
0
BESORA
08237
PIERA
08161
1
PIERA
08161
PINEDA DE MAR
08163
1
CALELLA
08035
POLINYÀ
08167
1
POLINYÀ
08167
PONT DE VILOMARAEL PONT DE VILOMARA
ROCAFORT
08182
1
I ROCAFORT
08182
PONTONS
08168
0
SANT MARTI SARROCA
08227
PRATS DE LLUÇANÈS
08171
0
GIRONELLA
08092
PREMIÀ DE DALT
08230
1
PREMIA DE DALT
08230
PREMIÀ DE MAR
08172
1
PREMIA DE MAR
08172
VILAFRANCA DEL
PUIGDÀLBER
08174
0
PENEDÈS
08305
PUIG-REIG
08175
1
PUIG-REIG
08175
PUJALT
08176
0
CALAF
08031
SANT JOAN DE
RAJADELL
08178
0
VILATORRADA
08218
RELLINARS
08179
0
VACARISSES
08291
RIPOLLET
08180
1
RIPOLLET
08180
RODA DE TER
08183
1
RODA DE TER
08183
RUBÍ
08184
1
RUBÍ
08184
RUBIÓ
08185
0
IGUALADA
08102
RUPIT I PRUIT
08901
0
RODA DE TER
08183
SABADELL
08187
5
SABADELL SUC 5
08187
SAGÀS
08188
0
GIRONELLA
08092
SALDES
08190
0
BERGA
08022
SALLENT
08191
1
SALLENT
08191
SANT ADRIÀ DE BESOS
SANT ADRIÀ DE BESÒS
08194
2
SUC 1
08194
SANT AGUSTÍ DE
SANT QUIRZE DE
LLUÇANÈS
08195
0
BESORA
08237
SANT ANDREU DE LA
SANT ANDREU DE LA
BARCA
08196
1
BARCA
08196
SANT ANDREU DE
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
08197
1
LLAVANERES
08197
SANT ANTONI DE
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
08198
1
VILAMAJOR
08198
SANT BARTOMEU DEL
LES MASIES-SANT
GRAU
08199
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
SANT BOI DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
08200
1
LLOBREGAT
08200
SANT QUIRZE DE
SANT BOI DE LLUÇANÈS
08201
0
BESORA
08237
SANT CEBRIÀ DE
SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
08203
1
VALLALTA
08203
SANT CELONI
08202
1
SANT CELONI
08202

185

DIST_
OFI
2.890,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.579,0
12.387,0
0,0
0,0
6.424,0
0,0
7.607,0
8.437,0
3.560,0
0,0
0,0
0,0
8.318,0
13.690,0
0,0
6.786,0
16.629,0
0,0
0,0
8.059,0
0,0
0,0
0,0
6.687,0
0,0
7.430,0
0,0
0,0
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
SANT CLIMENT DE
TORRELLES DE
LLOBREGAT
08204
0
LLOBREGAT
08289
SANT CUGAT DEL
SANT CUGAT DEL VALLÈS
08205
2
VALLÈS
08205
SANT CUGAT
VILAFRANCA DEL
SESGARRIGUES
08206
0
PENEDÈS
08305
SANT ESTEVE DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08207
0
PALAUTORDERA
08259
SANT ESTEVE
SANT ESTEVE
SESROVIRES
08208
1
SESROVIRES
08208
SANT FELIU DE
SANT FELIU DE CODINES
08210
1
CODINES
08210
SANT FELIU DE
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
08211
2
LLOBREGAT
08211
SANT FELIU SASSERRA
08212
0
PUIG-REIG
08175
SANT FOST
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
08209
1
CAMPSENTELLES
08209
SANT FRUITÓS DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
08213
1
BAGES
08213
SANT HIPÒLIT DE
LES MASIES-SANT
VOLTREGÀ
08215
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
SANT CEBRIÀ DE
SANT ISCLE DE VALLALTA
08193
0
VALLALTA
08203
SANT JAUME DE
FRONTANYÀ
08216
0
BERGA
08022
SANT JOAN DE
SANT JOAN DE
VILATORRADA
08218
1
VILATORRADA
08218
SANT JOAN DESPÍ
08217
1
SANT JOAN DESPÍ
08217
SANT JULIÀ DE
CERDANYOLA
08903
0
BERGA
08022
SANT JULIÀ DE VILATORTA 08220
0
TARADELL
08278
SANT JUST DESVERN
08221
1
SANT JUST DESVERN
08221
SANT LLORENÇ
D'HORTONS
08222
0
GELIDA
08091
CASTELLAR DEL
SANT LLORENÇ SAVALL
08223
0
VALLÈS
08051
SANT QUIRZE DE
SANT MARTÍ D'ALBARS
08225
0
BESORA
08237
SANT MARTÍ DE
CENTELLES
08224
0
CENTELLES
08067
SANTA MARGARIDA DE
SANT MARTÍ DE TOUS
08226
0
MONTBUI
08250
SANT MARTÍ SARROCA
08227
1
SANT MARTI SARROCA
08227
SANT MARTÍ
SESGUEIOLES
08228
0
CALAF
08031
SANT MATEU DE BAGES
08229
0
SÚRIA
08274
SANT PERE DE RIBES
08231
1
SANT PERE DE RIBES
08231
SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
08232
0
CAPELLADES
08044
SANT PERE DE TORELLÓ
08233
0
TORELLÓ
08285
SANT ANTONI DE
SANT PERE DE VILAMAJOR 08234
0
VILAMAJOR
08198
SANT PERE SALLAVINERA
08189
0
CALAF
08031

186

DIST_
OFI
2.756,0
0,0
4.948,0
1.483,0
0,0
0,0
0,0
12.330,0
0,0
0,0
768,0
2.555,0
17.453,0
0,0
0,0
13.890,0
6.225,0
0,0
4.407,0
7.142,0
14.649,0
4.594,0
7.244,0
0,0
4.046,0
4.228,0
0,0
8.726,0
4.307,0
1.521,0
5.096,0
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239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
SANT POL DE MAR
08235
1
SANT POL DE MAR
08235
SANT QUINTÍ DE MEDIONA 08236
0
CAPELLADES
08044
SANT QUIRZE DE
SANT QUIRZE DE BESORA
08237
1
BESORA
08237
SANT QUIRZE DEL
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 08238
1
VALLÈS
08238
SANT FELIU DE
SANT QUIRZE SAFAJA
08239
0
CODINES
08210
SANT SADURNÍ D'ANOIA
08240
1
SANT SADURNÍ D'ANOIA 08240
SANT SADURNÍ
D'OSORMORT
08241
0
TARADELL
08278
SANT SALVADOR DE
SANT JOAN DE
GUARDIOLA
08098
0
VILATORRADA
08218
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
CASTELLET
08262
1
CASTELLET
08262
SANT VICENÇ DE
SANT VICENÇ DE
MONTALT
08264
1
MONTALT
08264
SANT VICENÇ DE TORELLÓ 08265
0
TORELLÓ
08285
SANT VICENÇ DELS
SANT VICENÇ DELS HORTS 08263
1
HORTS
08263
SANTA CECÍLIA DE
LES MASIES-SANT
VOLTREGÀ
08243
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
CERVELLÓ
08244
1
CERVELLÓ
08244
SANTA COLOMA DE
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
08245
1
GRAMENET
08245
SANTA EUGÈNIA DE
BERGA
08246
0
VIC
08298
SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
08247
0
VIC
08298
SANTA EULÀLIA DE
SANTA EULALIA DE
RONÇANA
08248
1
RONÇANA
08248
VILAFRANCA DEL
SANTA FE DEL PENEDÈS
08249
0
PENEDÈS
08305
SANTA MARGARIDA DE
SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
08250
1
MONTBUI
08250
SANTA MARGARIDA I
SANTA MARGARIDA I
MONJOS
08251
1
ELS MONJOS
08251
SANT QUIRZE DE
SANTA MARIA DE BESORA 08253
0
BESORA
08237
SANTA MARIA DE
MONTORNÈS DEL
MARTORELLES
08256
0
VALLÈS
08136
SANTA MARIA DE MERLÈS
08255
0
PUIG-REIG
08175
SANTA MARIA DE
SANTA MARGARIDA DE
MIRALLES
08257
0
MONTBUI
08250
SANTA MARIA DE
SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
08259
1
PALAUTORDERA
08259
SANTA MARIA D'OLÓ
08258
0
MOIÀ
08138
SANTA PERPÈTUA DE
SANTA PERPETUA DE
MOGODA
08260
1
MOGODA
08260
SANTA SUSANNA
08261
0
PINEDA DE MAR
08163
SANTPEDOR
08192
1
SANTPEDOR
08192
SENTMENAT
08267
1
SENTMENAT
08267

187

DIST_
OFI
0,0
7.845,0
0,0
0,0
4.368,0
0,0
8.442,0
8.028,0
0,0
0,0
2.046,0
0,0
3.445,0
0,0
0,0
4.068,0
5.842,0
0,0
4.669,0
0,0
0,0
4.227,0
3.080,0
8.756,0
9.267,0
0,0
8.325,0
0,0
1.709,0
0,0
0,0
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

CORREOS
RELACIÓ D’OFICINES DISPONIBLES A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INE_ NOMBRE
MUN_DES
DES
_OFI
MUN_OFI
INE_OFI
SEVA
08269
0
TARADELL
08278
SITGES
08270
1
SITGES
08270
LES MASIES-SANT
SOBREMUNT
08271
0
HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
08117
SANT QUIRZE DE
SORA
08272
0
BESORA
08237
SUBIRATS
08273
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA 08240
SÚRIA
08274
1
SÚRIA
08274
TAGAMANENT
08276
0
LA GARRIGA
08088
TALAMANCA
08277
0
NAVARCLES
08140
TARADELL
08278
1
TARADELL
08278
TAVÈRNOLES
08275
0
RODA DE TER
08183
TAVERTET
08280
0
RODA DE TER
08183
TEIÀ
08281
1
TEIÀ
08281
TERRASSA
08279
6
TERRASSA SUC 3
08279
TIANA
08282
1
TIANA
08282
TONA
08283
1
TONA
08283
TORDERA
08284
1
TORDERA
08284
TORELLÓ
08285
1
TORELLÓ
08285
TORRELAVIT
08287
0
SANT SADURNÍ D'ANOIA 08240
TORRELLES DE FOIX
08288
0
SANT MARTI SARROCA
08227
TORRELLES DE
TORRELLES DE
LLOBREGAT
08289
1
LLOBREGAT
08289
ULLASTRELL
08290
0
VILADECAVALLS
08300
VACARISSES
08291
1
VACARISSES
08291
VALLBONA D'ANOIA
08292
0
CAPELLADES
08044
VALLCEBRE
08293
0
BERGA
08022
VALLGORGUINA
08294
0
SANT CELONI
08202
VALLIRANA
08295
1
VALLIRANA
08295
VALLROMANES
08296
0
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
VECIANA
08297
0
CALAF
08031
VIC
08298
1
VIC
08298
VILADA
08299
0
BERGA
08022
VILADECANS
08301
1
VILADECANS
08301
VILADECAVALLS
08300
1
VILADECAVALLS
08300
VILAFRANCA DEL
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
08305
1
PENEDÈS
08305
VILALBA SASSERRA
08306
0
SANT CELONI
08202
VILANOVA DE SAU
08303
0
RODA DE TER
08183
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
1
VILANOVA DEL CAMÍ
08302
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
0
VILANOVA DEL VALLÈS
08902
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
1
VILANOVA I LA GELTRÚ
08307
VILASSAR DE DALT
08214
1
VILASSAR DE DALT
08214
VILASSAR DE MAR
08219
1
VILASSAR DE MAR
08219
VILAFRANCA DEL
VILOBÍ DEL PENEDÈS
08304
0
PENEDÈS
08305
VIVER I SERRATEIX
08308
0
PUIG-REIG
08175

188

DIST_
OFI
3.943,0
0,0
5.835,0
5.285,0
4.681,0
0,0
6.089,0
6.284,0
0,0
3.480,0
9.200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.389,0
3.530,0
0,0
3.163,0
0,0
2.315,0
11.284,0
4.998,0
0,0
2.587,0
8.873,0
0,0
7.996,0
0,0
0,0
0,0
5.939,0
7.278,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.612,0
8.857,0
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Estabilitat de la plantilla
Número total de treballadors que
efectuen el repartiment postal en els
municipis de la província de
Barcelona

Número total de treballadors que
efectuen el repartiment postal en els
municipis de la província de Barcelona
contractats de forma indefinida

4.856

3.705

* incloent els treballadors propis i els d’empreses subcontractades i/o franquícies

Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas a la província
de Barcelona
Marca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

COMARTH
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
VMOTO
VMOTO
VMOTO
VMOTO
VMOTO
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM

Model

Matrícula

Cross rider eléctrico
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze electric
Kangoo ze electric
Kangoo ze electric
Kangoo ze
Kangoo ze
Kangoo ze
120S electrica
120S electrica
120S electrica
120S electrica
120S electrica
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3
SO3

189

5575GZH
7733JKW
7570JKW
7485JKS
7748JKS
7451JKS
9168JKS
8141JKS
8323JKS
8842JKW
5071GYY
5311GYY
5559GYY
5668GYY
5753GYY
5785JMF
5970JMF
6041JMF
6128JMF
6164JMF
6221JMF
6290JMF
6347JMF
6411JMF
6484JMF
6624JMF
6704JMF
6801JMF
6877JMF
6956JMF
7067JMF
7147JMF
7238JMF
7368JMF

Característica tècnica
(híbrid/elèctric/bifuel)
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
elèctric
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Marca
35
36
37

SCUTUM
SCUTUM
SCUTUM

Model

Matrícula
SO3
SO3
SO3

7451JMF
9251JMF
9282JMF

Característica tècnica
(híbrid/elèctric/bifuel)
elèctric
elèctric
elèctric

Quart.- DETERMINAR que la despesa de 12.679.251,02 € (IVA inclòs), derivada
d’aquesta contractació, es desglossarà d’acord amb el següent detall:
- Pel que fa a la Diputació de Barcelona, una despesa de 145.014,52 € biennals
que anirà imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
48.338,17 €
72.507,26 €
24.169,09 €

Orgànic
10410
104
104

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

- Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, una despesa de 12.527.245,08 €
que anirà imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
4.175.748,36 €
6.263.622,54 €
2.087.874,18 €

Orgànic
R0100
R0100
R0100

Programa
932
932
932

Econòmic
22201
222
222

- Pel que fa a l’Institut del Teatre, una despesa de 6.991,42 € biennals que anirà
imputada a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2017
2018
2019

Import
2.330,47 €
3.495,71 €
1.165,24 €

Orgànic
P0800
P0800
P0800

Programa
990
990
990

Econòmic
22201
222
222

Cinquè.- DISPOSAR la despesa pluriennal de 145.014,52 €, corresponent a la
Diputació de Barcelona, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva
d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis
2018 i 2019, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Sisè.- REAJUSTAR comptablement les imputacions pressupostàries per adequar-les
als imports de l’oferta econòmica de l’empresa proposada com adjudicatària, d’acord
amb el següent:
Exercici
2017
2018
2019

Import
10.158,08 €
15.237,12 €
5.079,04 €

Orgànic
10410
104
104
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Setè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, amb el benentès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de la present
resolució.
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí
Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea.”
Servei de Programació
20.- Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del
Pressupost per subprogrames, del 4rt trimestre de l’any 2016.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, resta assabentada del present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són 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, són 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, a la Base 7 sobre Informació als Òrgans
de Govern, determina:
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“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i
amb la periodicitat següent:
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del
pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms,
el qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement”
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència, en virtut del que
disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), proposa l’adopció del següent
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de
subprogrames del quart trimestre de l’any 2016.”

seguiment

del

pressupost

per

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Com sempre fem, voldríem una valoració política d’aquest
dictamen, encara que entenem que avui, al Ple, es donarà compte de la liquidació del
Pressupost 2016.
La senyora presidenta diu: Avui, el portaveu de l’Àrea d’Hisenda no hi és però, en
qualsevol cas, el que jo li diria és que, a través de la dació de compte d’aquests
informes de seguiment, el que exposem és, precisament, el grau de compliment del
programa de govern.
Estem en un moment important. Aquest any 2017 és un moment de consolidació de,
sobretot, molts projectes que han estat ja establerts i, per tant, preparats a través de
memòria i a través, ja, d’adjudicació i assignació de recursos als municipis i, a partir
d’aquí, el nostre objectiu és que aquests municipis puguin anar executant aquest plans
i aquests programes. Li explico una anècdota. Ahir mateix, em vaig reunir amb un
alcalde i em venia a dir que la partida que, en Mesa de Concertació, tenien per al
2016, no l’havien pogut ni començar perquè havien sorgit uns temes no sé si de
planejament o urbanístics, etcètera. Per tant, explicava que probablement el que
tenien previst per calendari per al 2017 també se’ls endarreriria. Bé, nosaltres també
hem de mirar d’acompanyar els ajuntaments perquè ells, també, puguin ser més
realistes a l’hora de planificar i calendaritzar les inversions perquè, si no, nosaltres ens
trobem en aquesta situació de decalatge.
Però, en qualsevol cas, la nostra valoració és una valoració de compliment del Pla de
mandat i, per tant, d’un percentatge raonable en un moment en què encara no hem
arribat a l’equador de la legislatura.
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, denegar una
subvenció a l’Ajuntament de Calldetenes a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2016.- La Junta,
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de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local”, que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Calldetenes presentà en data 02/11/2016 una sol·licitud d'un préstec
de 500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calldetenes.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a la Diputació de Barcelona la denegació de
l’operació sol·licitada.
La Diputació de Barcelona ha sol·licitat la revisió de la denegació, motiu pel qual es va
convocar i celebrar la Comissió d’Avaluació del Concert del Programa de Crèdit Local
per avaluar l’operació denegada, referent a l’expedient: Ajuntament de Calldetenes,
celebrada en data 23/02/2017.
En l’Acta de dita Comissió hi consta que l’entitat financera ha manifestat que l’operació
de préstec sol·licitada per l’ajuntament de Ajuntament de Calldetenes presenta
problemes financers per poder concedir-li l’import sol·licitat, i considera que no es
viable des del punt de vista de l’entitat financera. I, que la Comissió d’avaluació del
concert, d’acord amb l’explicació tècnica emesa, va acceptar la denegació de
l’operació de préstec en les condicions assenyalades, i d’acord amb la base divuitena
del plec regulador.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Calldetenes per
subsidiar el préstec sol·licitat a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 1600053809 en base als arguments detallats a la part expositiva.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la renúncia a
un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 € (vuitanta mil euros), per l’Ajuntament de la
Nou de Berguedà, per a finançar l’actuació “Construcció local municipal
multifuncional”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 30/6/2016, es
va concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de la Nou de Berguedà:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Nou de Berguedà
Construcció
d’un
local
municipal
multifuncional
80.000,00 euros
0%
0,51%
2.198,97 euros
10
22/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016),

Vista la renúncia de l’Ajuntament presentada en data 16/02/2017 per acord de Ple de
data 20/10/2016.
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vista la Resolució, de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) de
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:

Ajuntament de la Nou de Berguedà
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Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Construcció
d’un
multifuncional
80.000,00 euros
0%
0,51%
2.198,97 euros
10
22/2016

local

municipal

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016),

Segon.- NOTIFICAR a l’Ajuntament aquesta resolució.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta cinc mil euros), a
l’Ajuntament d'Òdena, per a finançar l’actuació local “Segona fase del Centre
Fraternal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012, va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Òdena, presentada en data
07/03/2017 per finançar la inversió “Segona fase del Centre Fraternal” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Òdena
Segona fase del Centre Fraternal
175.000,00 EUR
0%
0,44%
4.161,52 EUR
10
2/2017

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de
la Caixa de crèdit.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Reforma
i ampliació del casal de joves”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de
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la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
Reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar,
inicialment, pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012, va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
presentada en data 03/03/2017 per finançar la inversió “Reforma i ampliació del casal
de joves” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Reforma i ampliació del casal de joves
175.000,00 euros
0%
0,54%
5.087,17 euros
10
1/2017

* d’acord amb la Resolució de 02/02/2017 (B.O.E. núm. 30, de 04/02/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament de
la Caixa de crèdit.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració formalitzat en data 30 de
setembre de 2016, entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu
per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”,
que deixa sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió
ordinària de data 14 de juliol de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Antecedents.
En sessió de data 14 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la Creació de la Comissió Interadministrativa
de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”.
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Aquest conveni ha estat signat per les parts intervinents en data 30 de setembre de
2016.
Amb posterioritat a la seva signatura, s’ha detectat que el text de la minuta signada per
tots els representants de cada entitat intervinent presenta algunes discordances
respecte al text que es va aprovar per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
a la sessió de data de 14 de juliol de 2016.
Fonaments de dret.
Atès el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, referent a la convalidació dels actes administratius.
Vist que l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, permet de manera excepcional atorgar eficàcia retroactiva
als actes que dicti l’Administració, quan aquests produeixin efectes favorables als
interessats, sempre i quan els supòsits de fet necessaris ja existeixin en la data a la
qual es retrotregui la seva eficàcia i aquesta no lesioni drets o interessos legítims de
tercers.
Vist l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels representants de la
Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per Acord núm. 730/14
de la Junta de Govern a la seva sessió de 18 de desembre de 2014.
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 per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració formalitzat
el 30 de setembre de 2016 entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la
creació de la Comissió Interadministrativa d’excepcional interès públic “20 Aniversari
de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació
de la Societat d’Accionistes”, que deixa sense efecte l’Acord núm. 334/16, aprovat per
la Junta de Govern a la seva sessió de 14 de juliol de 2016, i substitueix la minuta que
s’hi aprovava, d’acord amb el text literal següent:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA, EL

200

Àrea de Presidència
Secretaria General

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL
ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO “20 ANIVERSARIO DE LA
REAPERTURA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA Y EL
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SOCIETAT D’ACCIONISTES”.
En Madrid y Barcelona a 30 de septiembre de 2016
REUNIDOS
De una parte, Don Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, en virtud del Real Decreto 535/2015, de 25 de junio, en representación del citado
Departamento y en ejercicio de las competencias que le confiere la disposición adicional
decimotercera, en relación con el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De otra parte, Doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2º.a) de la Orden HAP/1335/2012,
de 14 de junio, ejercitando por delegación la competencia del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas prevista en la disposición adicional decimotercera de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de Abril.
De otra parte, Don Santi Vila i Vicente, Consejero de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en representación de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud
de las facultades que le confiere el artículo 12.k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya.
De otra parte, Doña Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de la Diputación de Barcelona,
cargo que ostenta en virtud de acuerdo plenario de fecha 15 de julio de 2015, en
representación de la citada entidad.
De otra parte, Doña Ada Colau i Ballano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona,
asistida en este acto por el Secretario General de la Corporación, Sr. Jordi Cases i Pallarès,
en virtud de lo dispuesto en el art. 92. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. Joaquim Molins i Amat, en su condición de Presidente del Patronato y de
la Comisión Ejecutiva y D. Roger Guasch i Soler, en su condición de Director General de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, con NIF G-60754223, y domicilio en La Rambla 51-59,
08002 Barcelona, en nombre y representación de la misma, constituida el 5 de septiembre
de 1994 ante el notario de Barcelona, D. Robert Follia i Camps, con número de protocolo
2258 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el número
851.
Reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente
Convenio de Colaboración, y a tal efecto
EXPONEN
I. Que el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
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entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la ley
que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se
encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos
realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que necesariamente estarán
representadas las Administraciones Públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo
caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo necesario el voto
favorable de la representación de dicho Ministerio para la emisión de las citadas
certificaciones.
II. Que la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, otorga a la celebración del “20
Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de
la creación de la Societat d’Accionistes”, la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
III. Que el apartado tres de dicha disposición adicional señala que la “certificación de la
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002”, añadiendo en el apartado
cuatro de aquella que “el desarrollo y concreción en planes y programas de actividades
específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en
la citada Ley 49/2002”.
IV. Que el apartado cinco de la mencionada disposición adicional, a su vez, dispone que “los
beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3
de la citada Ley 49/2002”.
V. Que, finalmente, el apartado dos de la citada disposición adicional establece que “la
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de
2016 hasta el 30 de junio de 2019”.
Por lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración, que se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto la creación de la Comisión Interadministrativa del
acontecimiento de excepcional interés público “20 Aniversario de la Reapertura del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”,
en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en relación con
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
En particular, será el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas
de las actividades de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés
público “20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”, así como de la certificación de la
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa.
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Para la emisión de dichas certificaciones será necesario el voto favorable del representante
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según el artículo 27.2.b) in fine de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Segunda.- Entidad encargada de la ejecución material del programa.
No obstante lo señalado en la cláusula anterior, la Fundación del Gran Teatre del Liceu se
encargará de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la
ejecución del programa para la conmemoración del acontecimiento de excepcional interés
público “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”.
Tercera. Financiación.
La financiación de la programación oficial del acontecimiento corresponderá íntegramente a
la Fundación del Gran Teatre del Liceu, quien la realizará con cargo a sus presupuestos, así
como, en su caso, con aportaciones, subvenciones, donaciones o con ingresos de carácter
privado, asumiendo la condición de destinataria y administradora de las donaciones que se
realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento. En este sentido, la
Hacienda Pública Estatal no asume, ni asumirá obligación económica alguna que derive de
las actuaciones realizadas por la Comisión Interadministrativa.
La Fundación del Gran Teatre del Liceu será la encargada de ordenar y captar cuantos
recursos económicos sean precisos para la financiación de las actividades y programas
propios del acontecimiento y, en su caso, para el apoyo de los calificados como de interés
para el mismo.
Los recursos económicos se aplicarán exclusivamente a la realización de los planes y
programas aprobados por la Comisión Interadministrativa, cuya ejecución será llevada a
cabo por la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Esta asumirá las eventuales pérdidas que
en el programa de apoyo al acontecimiento se pudieran producir, no correspondiendo
obligación económica alguna a la Administración General del Estado.
Cuarta.- Composición de la Comisión Interadministrativa.
Formarán parte de la Comisión Interadministrativa:
a. El Presidente de la Comisión, que será el Presidente de la Fundación del Gran Teatre
del Liceu.
b. Dos vocales en representación de la Administración General del Estado: uno en
representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrado por la
Subsecretaria de este Departamento, y el segundo en representación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, nombrado por el Ministro.
c. Un vocal en representación de la Generalitat de Catalunya.
d. Un vocal en representación de la Diputación de Barcelona.
e. Un vocal en representación del Ayuntamiento de Barcelona.
f. Tres vocales en representación de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, designados
por la Comisión Ejecutiva de la Fundación.
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g. El Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, que será nombrado por el
Presidente de la Fundación del Gran Teatro del Liceu.
El órgano competente para designar a los vocales también podrá designar a sus suplentes
para casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada.
Podrá asistir a las reuniones de la Comisión cualquier persona que el Presidente estime
oportuno en función del orden del día a tratar. Dichos asistentes tendrán voz, pero no voto.
Los miembros de la Comisión Interadministrativa actúan por razón del cargo originario, no
pudiendo percibir remuneración alguna en concepto de dietas por asistencia a las reuniones
de la Comisión.
El régimen de adopción de acuerdos de la Comisión Interadministrativa será por mayoría
simple de los miembros asistentes, si bien, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de
calidad. Para la emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2.b) de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se requerirá el voto favorable del representante del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Quinta.- Régimen jurídico.
El funcionamiento de la Comisión Interadministrativa se regirá por el presente convenio y
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación.
La aplicación de los beneficios fiscales se regirá, en particular, por la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre.
En todo aquello que no esté previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la
Comisión Interadministrativa se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, por la normativa aplicable a los
órganos colegiados compuestos por representaciones de distintas administraciones.
Todas las referencias que figuran en este convenio a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, se entenderán realizadas a los artículos correspondientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a partir de su
entrada en vigor.

Sexta.- Funciones de la Comisión Interadministrativa.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a. La aprobación de los planes y programas de actividades específicas que pueden dar
lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la disposición adicional
quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre.
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b. La aprobación del logotipo del acontecimiento de excepcional interés público “20
Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de
la creación de la Societat d’Accionistes” y su manual de uso para el empleo, con finalidad
publicitaria, de los signos distintivos, denominativos, gráficos, etc. que identifiquen al
acontecimiento.
c. Acordar el manual de procedimientos de la Comisión Interadministrativa.
d. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa de apoyo, según lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.
e. Acordar su propia disolución, que deberá ser aprobada por unanimidad y requerirá la
ratificación formal de todas las entidades que la integran.
Séptima.- Procedimiento de emisión de certificaciones.
1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2 b) de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida
a la Comisión Interadministrativa, en los modelos de solicitud normalizados que se
facilitarán.
2. La solicitud podrá presentarse en la forma y lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por medios electrónicos, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la sede electrónica de la
Fundación del Gran Teatre del Liceu en la siguiente dirección: https://liceubarcelona.cat .
3. El plazo para la presentación de las solicitudes concluirá el 15 de julio de 2019. De
conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional
quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, “la duración del programa de apoyo
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2019”.
4. La solicitud de certificación será examinada por la Comisión Interadministrativa, que, en
su caso, acordará su emisión, siendo necesario para su estimación el voto favorable del
representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
5. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones por parte de la Comisión
Interadministrativa será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que
complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
6. Transcurrido el plazo de notificación de las certificaciones sin que el interesado haya
recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá
cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar de la
Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal aportando una
copia sellada de la solicitud.
7. Contra las resoluciones emitidas por la Comisión Interadministrativa podrán interponerse
los correspondientes recursos administrativos.
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Octava.- Funciones del Presidente:
El Presidente tendrá las siguientes funciones:
a. Representar legalmente a la Comisión Interadministrativa.
b. Acordar la convocatoria de las sesiones de la Comisión Interadministrativa y fijar el orden
del día.
c. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d. Dirimir con su voto los empates.
e. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y de las normas legales aplicables
a los actos de la Comisión Interadministrativa.
f. Formular iniciativas y propuestas a la Comisión.
g. Visar las actas de las reuniones y las certificaciones que la Comisión haya de expedir, en
especial aquellas que constituyen su objetivo esencial.
Novena.- Sede.
La sede de la Comisión Interadministrativa será el de la Fundació del Teatre del Liceu, La
Rambla 51-59, 08002 Barcelona.
Décima.- Logos.
En las actuaciones realizadas en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento,
figurarán los logotipos de todas las entidades participantes en la Comisión
Interadministrativa, en igualdad de condiciones.
Undécima.- Vigencia.
El presente convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma y estará vigente
hasta la aprobación por la Comisión Interadministrativa de la propuesta de liquidación de las
actuaciones relacionadas con la celebración del “20 Aniversario de la Reapertura del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”,
que deberá producirse, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2019.
A tal efecto, la Fundación del Gran Teatre del Liceu, una vez finalizadas las actuaciones del
programa “20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes” presentará un informe económico
para su toma en consideración por la Comisión Interadministrativa, que contendrá una
relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de las actuaciones
realizadas. Una vez aprobado el informe económico de la Fundación del Gran Teatre del
Liceu, la Comisión Interadministrativa aprobará por unanimidad la propuesta de liquidación,
que será presentada por el Secretario de la Comisión.
Una vez acordadas las operaciones de liquidación, la Comisión Interadministrativa aprobará
por unanimidad, su disolución, que deberá ser ratificada por las entidades que la integran,
siempre que se haya cumplido con todas las obligaciones que le imponen la Ley 49/2002,

206

Àrea de Presidència
Secretaria General

de 23 de diciembre y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre.
La Comisión Interadministrativa se disolverá, en cualquier caso, con anterioridad al 30 de
junio de 2020.
Decimosegunda.- Transparencia y acceso a la información pública.
El presente convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente portal de transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, articulo
8.1.b), y demás normativa de desarrollo de la misma.
Decimotercera.- Jurisdicción Competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del
convenio se resolverán entre las partes. En defecto de acuerdo al respecto, será el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer de las cuestiones
litigiosas que se presenten.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.“

Segon.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de
Cultura, per a formar part com a vocal titular per part de la Diputació de Barcelona a la
Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni, i el Sr. Luis
Javier Viñuales Solé, tècnic assessor de l’àmbit, com a vocal substitut.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Ajuntament de Barcelona i a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.”
Gerència de Serveis d’Educació
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions destinades a finançar projectes educatius innovadors, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i
pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona, per a
l’any 2017.- 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant, RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i
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serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant, ROAS).
VISTA l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant, l’Ordenança).
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
ATÈS que des de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports es vol promoure projectes educatius innovadors per a l’organització d’activitats
per a la millora de competències educatives en col·laboració amb l’entorn
socioeducatiu dels centres, per al desenvolupament d’accions innovadores en l’àmbit
de la millora de les competències i el rendiment educatiu de l’alumnat, o bé en l’àmbit
de la capacitació de mares i pares en el desenvolupament de la seva funció educativa.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT
MIL EUROS (100.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48904 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona.
VIST el que disposen els articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles
12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança.
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció; i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS; i a l’article 14.3
de l’Ordenança; així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana.
VIST el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VIST el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de
Govern l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
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Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 08973/17 de la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes
educatius innovadors, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor
d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació
de Barcelona, per a l’any 2017, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS INNOVADORS, A FAVOR D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ÀMBIT DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, PER A L’ANY 2017, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS
D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
(CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08973/17)
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, la present convocatòria incorpora les bases
específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest procediment de concessió.

2. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius innovadors impulsats per les
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017.
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de projectes adreçats als següents
objectius:
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-

-

Organitzar activitats per a la millora de competències educatives en col·laboració amb
l’entorn socioeducatiu dels centres. Les activitats proposades hauran d’integrar
aprenentatges formals i no formals i ser realitzades fora de l’horari lectiu, en condicions
d’equitat per a tot l’alumnat.
Desenvolupar accions innovadores en l’àmbit de la millora de les competències i el
rendiment educatiu de l’alumnat, o bé en l’àmbit de la capacitació de mares i pares en el
desenvolupament de la seva funció educativa.

Es valoraran preferentment els projectes presentats a la convocatòria que es realitzin de
manera conjunta entre diverses AMPA i que comptin amb la participació d’un ens local en el
seu disseny o implementació.
Es valoraran especialment els projectes que proposin estratègies adreçades a persones en
situació de vulnerabilitat social i/o educativa.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats que formin part de la programació
habitual de l’entitat, així com aquells actes de caràcter puntual com jornades, festes,
exposicions o publicacions.
3. Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat algun dels
objectius específics previstos en la clàusula anterior.
4. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual; són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria; no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
5. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017.

6. Requisits de les entitats beneficiàries
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), que tinguin domicili social
a la província de Barcelona i reuneixin les següents condicions:
Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la
demarcació de la Diputació de Barcelona. Queden expressament excloses les federacions
d’AMPA.
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base 7 d’aquesta convocatòria.
7. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del
beneficiari i sol·licitant següent:
a) Identificació del beneficiari, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d’acord
amb l’Annex 1 del model normalitzat.
d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 2 del model normalitzat.
e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents
compromisos:
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’Annex 4 del model normalitzat.
g) En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració
responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb
l’Annex 5 del model normalitzat.
h) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
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No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a) i b), d’aquesta
base, que s’hagin aportat en d’altres convocatòries, sempre que a la sol·licitud es manifesti
que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu
l’article 53 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant, LPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les entitats només podran presentar un únic projecte.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies
hàbils.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 7, s’hauran de presentar a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la
LPAC.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/educacio/ampa
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la
versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
9. Revisió de les sol·licituds i esmena
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant mitjançant el correu electrònic que hagi fet constar a la sol·licitud, per tal que en
el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la comunicació, procedeixi a la
seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no
ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.
10.Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.
11.Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.
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Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindrà en compte
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el
nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements d’avaluació
de la qualitat.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius i subcriteris:
1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluat pel seu grau d’elaboració, concreció i
coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 30 punts. Aquest
criteri es desglossa en:
a. Grau de qualitat en termes d’elaboració i concreció del projecte (objectius, activitats i
pla de treball), fins a 15 punts.
b. Grau de qualitat en termes de coherència de les activitats amb els objectius, fins a 15
punts.
2. Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o els recursos
utilitzats pel desenvolupament del projecte, en funció del grau d’innovació, fins a 15
punts.
3. Presència d’estratègies adreçades a persones en situació d’especial vulnerabilitat social
i/o educativa, fins a 15 punts.
4. Participació d’altres AMPA i ens locals en el disseny, implementació i/o avaluació del
projecte, fins a 30 punts. Aquest criteri es desglossa en:
a. Grau de participació d’altres AMPA, fins a 15 punts.
b. Grau de participació de l’administració local, fins a 15 punts.
5. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació de resultats
previstos, fins 10 punts. Aquest criteri es desglossa en:
a. Abast dels resultats obtinguts o previstos, fins a 5 punts.
b. Grau de descripció dels mecanismes d’avaluació (indicadors, tècniques...), fins a 5
punts.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
12.Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000,00 €), que aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48904 del pressupost de l’any 2017 de la
Diputació de Barcelona.
13.Import individualitzat de les subvencions
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es
determinarà en relació als punts assignats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
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No es concediran subvencions inferiors a 500,00 €.
14.Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per:
-

Diputat delegat d’Educació, com a president de l’òrgan responsable.
Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
Un representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que actuarà com a secretari.

L’òrgan competent per a la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
15.Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
16.Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les
seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com
les condicions imposades en la concessió.
17.Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a la present convocatòria.
b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per la
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció
concedida.
e) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
f) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria.
g) Si l’import d’algun dels documents justificatius de la despesa és igual o superior a l’import
del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans que la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
d’economia, i se n’ha de justificar l’elecció expressament en una memòria, si aquesta no
recau en la proposta més econòmica.
h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
i) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació
de Barcelona http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa).
j) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
-

Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
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L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
18.Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

-

Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat, incloses la
contractació de professionals i/o serveis necessaris pel desenvolupament dels projectes.
Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com electricitat, gas, telèfon, internet, serveis de neteja,
seguretat i d’assegurances; taxes municipals; sous i salaris de personal) sempre que no
superin el 5% de les despeses directes imputades.
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2017, han d’anar a nom de l’entitat
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades.
19.Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
-

Les despeses derivades de les activitats, ni la compra de materials, que no estiguin
vinculats a la realització de projectes pel desenvolupament dels objectius específics
d’aquesta convocatòria.
Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
Adquisició de béns inventariables, mobles o immobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.

20.Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada.
21.Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a la base 22 de la present convocatòria, dels justificants que
en ella s’exigeixen.
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22.Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2018.
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats
que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 8 d’aquesta convocatòria i amb el
següent contingut:
Opció A: (Per a subvencions d’import inferior o igual a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert a l’article
75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol (en endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
c) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert a l’article
72.2 del RLGS.
En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, caldrà
relacionar:
a) Nombre d’activitats desenvolupades en el marc del projecte.
b) Nombre de beneficiaris i/o famílies ateses.
c) Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
d) Altra informació quantitativa d’impacte.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
criteris:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el
doble del de la subvenció concedida.
d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb
claredat l’activitat a que es refereixen.
e) Només en el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, caldrà presentar els
documents, que hauran de ser originals o fotocòpia compulsada. En el cas de documents
originals es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al
beneficiari.
f) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
g) Aportar detall d’altres ingressos.
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Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’activitat subvencionada.
23.Incidències en la justificació
a) Manca de justificació.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
comunicació del requeriment, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació
o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
b) Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
24.Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus beneficiaris.
25.Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a la
present convocatòria.
26.Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte.
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L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
27.Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema
nacional de publicitat de subvencions.
28.Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
29.Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que
no realitzin els actes necessaris, que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
30.Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i al Títol IV de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
31.Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Barcelona, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
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comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació concordant.
32.Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat al Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
EXTRACTE DE L’ACORD DE 30 DE MARÇ DE 2017 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A
FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS INNOVADORS, A FAVOR D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ÀMBIT DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, PER A L’ANY 2017, PROMOGUDES PER LA GERÈNCIA DE
SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS- (CODI DE LA
CONVOCATÒRIA: 08973/17).
BDNS (identif):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/educacio/ampa
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin domicili social a la província de
Barcelona i reuneixin les següents condicions:
Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la
demarcació de la Diputació de Barcelona. Queden expressament excloses les federacions
d’AMPA.
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Segon. Objecte
L’objecte de la convocatòria és finançar projectes educatius innovadors impulsats per les
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 15 de gener de 2009).
Quart. Quantia
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà de CENT MIL EUROS (100.000,00 €).
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d’aquest extracte al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2018.
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
No es concediran subvencions inferiors a 500,00 €.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques i
el seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de
CENT MIL EUROS (100.000,00 €), amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48904 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona, per
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a donar suport a projectes educatius innovadors impulsats per les associacions de
mares i pares d’alumnes dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant
l’any 2017.
Cinquè.- Aprovar els corresponents models normalitzats per sol·licitar les subvencions
dins de la convocatòria aprovada al present dictamen, que s’adjunten com a Annex III.
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler
d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Ara fa un any, saludàvem la presentació o la novetat d’aquest
dictamen i ja, en aquell moment assenyalàvem la necessitat que hi hagués la màxima
publicitat del mateix, cosa que reiterem en aquest moment.
Respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC), qui diu: Sí. De fet,
compartim, perquè, com em sembla que ja havíem comentat, l’any passat no ens va
arribar el volum de sol·licituds que esperàvem. En aquest cas, hem parlat directament
amb la FEMAC, ja que estem fent un treball conjunt en molts temes, un dels quals és
aquest, per tal que, mitjançant la FAPAC i els ajuntaments, arribi al major nombre
possible d’AMPA.
També, comentar que aquest any s’ha inclòs, com un dels punts a valorar, la
participació dels projectes amb altres entitats i, sobretot, amb els ajuntaments de cada
municipi per tal que tingui el màxim impacte possible.
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial i parcial, per sobrefinançament, d’un ajut atorgat per acord
adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 11 de juny de 2015,
relativa a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i suport
d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 20132014.- 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
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en sessió de 29 de
gener de 2015 (BOPB de 02.02.2015), les Bases reguladores i la Convocatòria per
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de les
escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la demarcació de
Barcelona per al curs escolar 2013-2014.
2. Amb data de 9 d’abril de 2015, el mateix òrgan va aprovar la modificació de la data
de resolució, ampliant en un mes més els dos inicialment previstos a partir de la
data de tancament de les sol·licituds.
3. Posteriorment, la Junta de Govern, en data de 30 d’abril de 2015, va emetre el
dictamen aprovatori de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions destinades al finançament i al suport d’escoles bressol de titularitat
privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-2014 (BOPB d’11 de maig de
2015), modificada posteriorment pel mateix òrgan l’11 de juny de 2015 (BOPB 19
de juny de 2015).
4. Havent-se detectat una irregularitat puntual en una de les entitats sol·licitants que
afectava a la totalitat dels atorgaments, es formula una nova proposta tècnica per
part de la Gerència que modifica la resolució precedent, en els termes que, d’acord
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amb la Base 18 de la convocatòria, van ser aprovats en la sessió de la Junta de
Govern de data 11 de juny de 2015.
5. En darrer terme, amb data de 23 de setembre de 2015, va ser aprovat un Dictamen
que modificava la resolució d’11 de juny de 2015, en el sentit d’aprovar la
regularització de determinades incidències esdevingudes durant el període de
justificació de les subvencions atorgades.
6. El 30 de novembre de 2016, la Intervenció General d’aquesta corporació va
trametre, a la Gerència de Serveis d’Educació, l’informe definitiu relatiu al control
financer de subvencions i el control de pagaments avançats corresponent a l’any
2015, així com el control de convenis de col·laboració.
7. En aquest informe s’analitza la subvenció atorgada a Jardí d’Infants l’Estel Blau,
SLL, beneficiària en el marc de la convocatòria esmentada, arribant a la conclusió
de que l’entitat s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat en un import
equivalent a 4.551,26 euros, motiu pel qual procedeix incoar expedient de revocació
parcial.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 34 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aprovat per Real Decret 887/2006 de 21 de juliol.
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la revocació inicial i parcial, per sobrefinançament, de l’ajut
atorgat en el marc de la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva a favor de les escoles bressol de titularitat privada sense
finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs escolar 2013-2014
(dictamen núm. 27/15 de la Junta de Govern de 29 de gener de 2015), a l’entitat que a
continuació es detalla :
ENTITAT

NIF

Import
atorgat

Import
sobrefinançament

Import a revocar
i reintegrar

JARDÍ INFANTS
ESTEL BLAU S.L.

B61995841

29.841 €

4.551,26 €

4.551,26 €

Segon.- ESTABLIR un termini d’audiència de quinze dies hàbils, des del següent a la
notificació de l’aprovació d’aquesta resolució, per a que l’entitat esmentada presenti les
manifestacions i al·legacions que consideri oportunes, entenent que de no fer-ho,
aquesta revocació parcial passarà a ser definitiva.
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Tercer.- SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT de l’import de QUATRE MIL CINCCENTS CINQUANTA UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (4.551,26 €) a l’entitat
Jardí d’Infants Estel Blau, S.L, mitjançant transferència bancària al compte de la
Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182 6035 4402 0160 9428.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat Jardí d’Infants Estel Blau, S.L.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en resolució de l’expedient núm. 2016/10068.- 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 10/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Agència Catalana de l'Aigua de data 03 d'octubre de 2016 en
el qual es sol·licita autorització per realitzar, a la carretera BV-4021, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Cerdanyola (expedient núm. 2016/10068)
les obres següents:
 Construcció de nou accés, del PK 3+450 al PK 3+470.
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 3+500 al PK 3+800.
 Construcció d'edificació per a l’estació depuradora d'aigües residuals, al PK
3+430.
En data 17/02/2017 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’Agència Catalana de l'Aigua en data 03 d'octubre de
2016 i d’acord amb el que disposen els articles 101, 104.c i 128.1 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Abans del inici de les obres, es replantejaran les mateixes conjuntament amb un
tècnic de l’Oficina de gestió d’infraestructures de la Diputació de Barcelona.
Construcció de nou accés
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
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projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la
zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10 m. de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.

237

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- Per tal de facilitar la incorporació dels vehicles a la calçada de la carretera
s’incorporarà un mirall en el marge esquerre de la carretera.
Instal·lació de conducció en paral·lelisme
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni a la zona de
domini públic adjacent a la mateixa.
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny
quedi restituït a la seva situació original.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- En tot moment s’haurà de garantir l’estabilitat dels terraplens de la carretera i en
general de tots els elements funcionals de la mateixa.
Construcció d'edificació
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general, o l’establerta pel planejament vigent o la resultant de l’aprovació d’un
expedient de delimitació de línia d’edificació.
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- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari 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.
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- 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 terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Agència Catalana de l'Aigua, autorització per
realitzar, a la carretera BV-4021, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Julià de Cerdanyola (expedient núm. 2016/10068) les obres següents:
 Construcció de nou accés, del PK 3+450 al PK 3+470.
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 3+500 al PK 3+800.
 Construcció d'edificació per a l’estació depuradora d'aigües residuals, al PK
3+430.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana de l'Aigua, amb domicili
a efectes de notificacions a Barcelona (08036), carrer Provença, 204-208, amb
indicació dels recursos procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Campsa Estaciones de Servicio, SA, en resolució de l’expedient núm.
2016/10387.- 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 25/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Campsa Estaciones de Servicio, S.A. de data 10 d'octubre de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment de
la marquesina d’una benzinera, a la carretera N-141d al PK 3+320, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2016/10387).
En data 08/02/2017, 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 Campsa Estaciones de Servicio, S.A. en data 10
d'octubre de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
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- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació dels vehicles.
- No són autoritzables obres que impliquin un augment de volum de l’edificació
existent.
- Només són autoritzables obres de conservació i manteniment de la marquesina que
no impliquin reconstrucció de la mateixa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Campsa Estaciones de Servicio, S.A.,
autorització d’obres de manteniment de la marquesina d’una benzinera, a la carretera
N-141d al PK 3+320, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes
(expedient núm. 2016/10387), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit a
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 a Campsa Estaciones de Servicio, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08014), carrer Tarragona, 149-157,
planta 9, amb indicació dels recursos procedents.”
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30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa BIMSA, en resolució de l’expedient núm. 2016/12182.- 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 25/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’empresa BIMSA de data 18 de novembre de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent,
a la carretera BV-1462 del PK 5+885 al PK 5+905, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2016/12182).
En data 21/02/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’empresa BIMSA en data 18 de novembre de 2016 i
d’acord amb el que disposen els articles 128.1 i 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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. En cap cas, aquests radis seran inferiors a 7 m.
- Es garantirà en tot moment la recollida d’aigües de l’accés evitant l’entrada a la
calçada de la carretera BV-1462.
- Es garantirà la continuïtat de les aigües que circulen per la cuneta de la carretera
BV-1462.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es tornarà a pavimentar i es tallarà amb disc el paviment afectat de la
calçada.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
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
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’empresa BIMSA, autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1462 del PK 5+885 al PK 5+905,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm.
2016/12182), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit a 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 a l’empresa BIMSA, amb domicili a efectes de
notificacions a Barcelona (08018), carrer Bolivia, 105, 4 planta, amb indicació dels
recursos procedents.”
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de construcció de
mur paral·lel a l’existent (jardinera per a arbustiva) i plantació d’arbres, a la
carretera BV-5222, al terme municipal de Roda de Ter, a favor la empresa Bon
Preu, SAU, en resolució de l’expedient núm. 2016/12366.- 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 15/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Bon Preu, SAU de data 07 de desembre de 2016 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de mur paral·lel a
l'existent (jardinera per a arbustiva) i plantació d'arbres, a la carretera BV-5222 del PK
2+310 al PK 2+350, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Roda de Ter
(expedient núm. 2016/12366).
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En data 10/02/2017, 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 Bon Preu, SAU en data 07 de desembre de 2016 i
d’acord amb el que disposen els articles 104.a i 104.b 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:
Construcció de mur
- Es garantirà l'estabilitat del mur (en quant a l'estabilitat i volcada).
- S’impedirà l'aportació d'aigües a la calçada.
Plantació d'arbres
- Es conservarà en tot moment la visibilitat de l’accés a la zona de benzinera i
supermercat, com a mínim entre 55 i 60 m. que és l’actualment existent.
- Al triar l’espècie d’arbre, es tindrà en compte el seu futur creixement esperat:
que no redueixi la visibilitat de l’accés, ni ocasioni problemes de pas de
vehicles per la calçada.
- 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.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària.
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.
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- 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.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Bon Preu, SAU, autorització d’obres de
construcció de mur paral·lel a l'existent (jardinera per a arbustiva) i plantació d'arbres,
a la carretera BV-5222 del PK 2+310 al PK 2+350, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Roda de Ter (expedient núm. 2016/12366), que s’hauran de dur a terme
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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 a Bon Preu, SAU, amb domicili a efectes de
notificacions a Les Masies de Voltregà (08509), ctra. C-17, Km 73, amb indicació dels
recursos procedents.”
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de
l’Ajuntament de Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2016/12371.- 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 19/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Dosrius de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de millora de la rotonda, a la carretera
B-510 al PK 3+310, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de
Dosrius (expedient núm. 2016/12371).
En data 14/02/2017, 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 Dosrius en data 19 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 sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
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- L’interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada,
com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona
central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquests
elements vegetals hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran
perillosos en cas que accidentalment un vehicle impacti contra ells. El rètol instal·lat
a dins de la rotonda no suposarà cap perill pels vehicles que accidentalment pugin
sortir-se de la calçada de la carretera, serà abatible-fusible en cas de rebre
qualsevol impacte.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
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 terminis que determini la pròpia autorització.
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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 Dosrius, autorització d’obres de
millora de la rotonda, a la carretera B-510 al PK 3+310, ambdós marges, tram urbà i
no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2016/12371), 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 Dosrius, amb domicili a
efectes de notificacions a Dosrius (08319), carrer St. Antoni, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització del tall parcial de
carril, a la carretera BV-5023, al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, a
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/12374.- 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 21/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 25 de novembre de 2016 en el qual es
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sol·licita autorització per a la realització del tall parcial de carril, a la carretera BV-5035
del PK 0+251 al PK 0+380, marge esquerre, tram urbà i travessera, al terme municipal
de Sant Andreu de Llavaneres (expedient núm. 2016/12374).
En data 14/02/2017, 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 i d’acord amb el que disposa l’article 167
del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les
condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari 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.
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- 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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització del tall parcial de carril,
a la carretera BV-5035 del PK 0+251 al PK 0+380, marge esquerre, tram urbà i
travessera, al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres (expedient núm.
2016/12374), 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 els treballs autoritzats hauran de ser
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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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, carrer XXX amb indicació dels recursos procedents.”
34.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellbisbal, en resolució de l’expedient núm. 2016/12402.- 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 20/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellbisbal de data 14 de desembre de 2016
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres per condicionar camí de
vianants adjacent a la carretera BV-1501 del PK 2+780 al PK 2+815, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2016/12402).
En data 20/02/2017, 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 Castellbisbal en data 14 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
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat dels talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- S’evitarà l’aportació de nous cabals d’aigües pluvials a la calçada de la carretera.
- S’haurà d’instal·lar al nou tram de camí algun dispositiu per reduir de manera
efectiva la velocitat dels usuaris en bicicleta que arribin a la vorera amb intenció de
fer servir el pas de vianants i creuar la calçada de la carretera.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- 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.”
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 terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellbisbal, autorització d’obres
per condicionar camí de vianants adjacent a la carretera BV-1501 del PK 2+780 al PK
2+815, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient
núm. 2016/12402), 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 Castellbisbal, amb domicili
a efectes de notificacions a Castellbisbal (08755), Avinguda de Pau Casals, 9, amb
indicació dels recursos procedents.”
35.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/15.- 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 28/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la senyora XXX, de data 07 de desembre de 2016 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la
carretera BV-5159 del PK 2+450 al PK 2+460, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de La Roca del Vallès (expedient núm. 2017/15).
En data 21/02/2017, 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 la senyora Joana Martinez Rosell en data 07 de
desembre de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la
zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera.

- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 10 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
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pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) i un mirall al marge
esquerre de la carretera per tal de donar major visibilitat a la sortida de vehicles des
de l’accés.
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari 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
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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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 94,95 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos
superiors a 4 metres d'amplada.
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 la senyora XXX, autorització d’obres de
construcció de nou accés, a la carretera BV-5159 del PK 2+450 al PK 2+460, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient núm.
2017/15), 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 i de 94,95
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per accessos superiors a 4 metres d'amplada.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, Ctra. XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
36.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació
provisional d’una caseta pirotècnica la segona quinzena del mes de juny de
2017, a la carretera B-510, al terme municipal de Dosrius i a la carretera BV-5024
al terme municipal de Premià de Dalt, a favor de la empresa Comercial de festes i
revetlles, SL., en resolució de l’expedient núm. 2017/161.- 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 04/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Comercial de festes i revetlles, SL de la mateixa data en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació provisional d'una
caseta pirotècnica la segona quinzena del mes de juny de 2017, a la carretera B-510 al
PK 3+536, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius i a la
carretera BV-5024 al PK 1+090, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Premià de Dalt (expedient núm. 2017/161).
En data 14/02/2017, 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 Comercial de festes i revetlles, SL en data 04 de
gener de 2017 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
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El permís tindrà una durada de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el
peticionari estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se-la.
- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada.
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense
perillositat pel trànsit.
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable.
- La zona de la caseta i els voltants quedaran totalment nets una vegada es
desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta
en un bon estat de neteja, mentre duri l’estada de la mateixa en l’emplaçament
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- 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.”
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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 101,26 euros per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de reforma i reparació
d'edificis i construccions provisionals.
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 Comercial de festes i revetlles, SL, autorització
d’obres d’instal·lació provisional d'una caseta pirotècnica la segona quinzena del mes
de juny de 2017, a la carretera B-510 al PK 3+536, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Dosrius, i a la carretera BV-5024 al PK 1+090, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2017/161), 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 mesos des de la data
d’instal·lació de la caseta, 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, i de 101,26
euros per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de
reforma i reparació d'edificis i construccions provisionals.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de festes i revetlles, SL, amb
domicili a efectes de notificacions a Palau-solità i Plegamans (08184), carrer la Cierva,
núm. 1, amb indicació dels recursos procedents.”
37.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2017/721.- 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 16/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 04 de gener de 2017 en el
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qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pintat de graella en un carril
de la calçada, a la carretera BV-5103 al PK 1+170, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2017/721).
En data 21/02/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cardedeu en data 04 de gener de
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Aquesta senyalització serà amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari 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.”
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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
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cardedeu, autorització d’obres
de pintat de graella en un carril de la calçada, a la carretera BV-5103 al PK 1+170,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2017/721),
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 Cardedeu, amb domicili a
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
38.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm.
2017/722.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
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“Fets
En data 13/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de data 28 de
desembre de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1435 del PK 9+900 al PK 9+907,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient
núm. 2017/722).
En data 14/02/2017, 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 Santa Eulàlia de Ronçana en data 28
de desembre de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’accés autoritzat que assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap
cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona
imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb
l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
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- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- 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.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres de conformitat amb la documentació presentada, arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
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.
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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 Santa Eulàlia de Ronçana,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1435 del PK
9+900 al PK 9+907, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana (expedient núm. 2017/722), 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 Santa Eulàlia de Ronçana,
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Ronçana (08187), carretera
de la Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents.”
39.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja, en resolució de l’expedient núm.
2017/1997.- 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 17/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de la mateixa data en el
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qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbre en domini públic, a la
carretera C-1413b del PK 2+750 al PK 2+760, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm. 2017/1997).
En data 28/02/2017 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 Quirze Safaja en data 17 de
febrer de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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.
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 indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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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
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 Quirze Safaja, autorització
de tala d'arbre en domini públic, a la carretera C-1413b del PK 2+750 al PK 2+760,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (expedient
núm. 2017/1997), 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 els treballs autoritzats 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 Quirze Safaja, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze Safaja (08189), carretera de
Barcelona, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
40.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de
cartell publicitari, rètol S-320 i panell informatiu S-730, a la carretera BV-5031, al
terme municipal d’Arenys de Munt i denegar una autorització d’instal·lació de
rètol S-320 i cartell publicitari a la carretera BV-5031, als termes municipals de
Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Munt, a favor del Restaurant Brasa de Bou,
en resolució de l’expedient núm. 2016/8169.- La Junta, de conformitat amb la
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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 23/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Restaurant Brasa de Bou de data 19 d'agost de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per instal·lar, a la carretera BV-5031 (expedient núm.
2016/8169) el següent:
 Cartell publicitari amb el text "Restaurant Brasa de Bou”, al PK 12+618, marge
esquerre, al terme municipal d’Arenys de Munt.
 Rètol S-320 amb el text "Restaurant Brasa de Bou”, al PK 12+640, marge
esquerre, al terme municipal d’Arenys de Munt.
 Panell informatiu urbà S-730 amb el text "Restaurant Brasa de Bou" amb
pictograma, al PK 17+829, marge esquerre, al terme municipal d’Arenys de
Munt.
 Rètols S-320 amb el text "Restaurant Brasa de Bou" i pictograma, al PK 9+048,
marge esquerre, i al PK 11+420, marge dret, al terme municipal de Sant Vicenç
de Montalt.
 Cartell publicitari amb llum, al PK 12+440, marge esquerre, al terme municipal
d’Arenys de Munt.
En data 05/01/2017 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 Restaurant Brasa de Bou en data 19 d'agost de 2016
i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada per a la instal·lació de cartell publicitari, rètol S-320 i panell
informatiu S-730 que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, 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.
- Els rètols dels punts quilomètrics 12+618 i 12+640 hauran de quedar situats a més
de 15 metres de l’aresta exterior de la calçada de la carretera.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així

283

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
Vista la sol·licitud formulada per Restaurant Brasa de Bou en data 19 d'agost de 2016 i
d’acord amb el que disposa l’article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, s’informa DESFAVORABLEMENT
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada per a la instal·lació de rètol S-320
i cartell publicitari pels motius que s'expressen a continuació:
- Aquests rètols són publicitaris. El del punt quilometric 11+420 es vol instal·lar en sòl
classificat de no urbà contradient allò que estableix el Reglament general de
carreteres.
- Els rètols dels punts quilometrics 9+048 i 12+440 es volen situar dins de la zona de
domini public de la carretera, més concretament, dins de l’explanació de la mateixa.
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Aquesta instal·lació dificultaria les tasques de conservació i explotació de la
carretera i contradiu l’aticle 76.1 del Reglament general de carreteres.”
Fonaments de dret
Atès el que disposa l’article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, s’informa DESFAVORABLEMENT a
aquesta sol·licitud donat que:
“42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta
prohibició no dóna dret a indemnització.”
Atès el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre:
“Article 76
Utilització de la zona de domini públic
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.”
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.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Restaurant Brasa de Bou, autorització per
instal·lar, a la carretera BV-5031 (expedient núm. 2016/8169) el següent:
 Cartell publicitari amb el text "Restaurant Brasa de Bou”, al PK 12+618, marge
esquerre, al terme municipal d’Arenys de Munt.
 Rètol S-320 amb el text "Restaurant Brasa de Bou”, al PK 12+640, marge
esquerre, al terme municipal d’Arenys de Munt.
 Panell informatiu urbà S-730 amb el text "Restaurant Brasa de Bou" amb
pictograma, al PK 17+829, marge esquerre, al terme municipal d’Arenys de
Munt.
Les esmentades obres 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.- DENEGAR, en consequència, l’autorització per realitzar, a la carretera BV5031 (expedient núm. 2016/8169) les obres següents:
 Rètols S-320 amb el text "Restaurant Brasa de Bou" i pictograma, al PK 9+048,
marge esquerre, i al PK 11+420, marge dret, al terme municipal de Sant Vicenç
de Montalt.
 Cartell publicitari amb llum, al PK 12+440, marge esquerre, al terme municipal
d’Arenys de Munt.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinqué.- NOTIFICAR la present resolució a Restaurant Brasa de Bou, amb domicili a
efectes de notificacions a Arenys de Munt (08358), ctra. de Cornellà a Fogars de
Tordera, Km 12,5, amb indicació dels recursos procedents.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament
primari i secundari, per a les estades als equipaments pedagògics existents als
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parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa (segon
semestre 2016), per import de 2.301 € (dos mil tres-cents un euros).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir definitiu
en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
núm.13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant ordenança).
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la
Junta de govern de la Diputació, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2015, va
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats d’interès públic
concedint ajuts econòmics als centres d’ensenyament primari i secundari, públics i
concertats, que utilitzin els equipaments pedagògics existents als espais naturals que
gestiona la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2016, per un import màxim de
40.000,00 €.
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 30 de juny de 2016 va aprovar
l’atorgament de les subvencions corresponents a les sol·licituds presentades en
primera convocatòria, de les dues previstes a les bases, per un import total de
24.497,70 €, restant un disponible de 15.502,23 € per a la segona convocatòria.
Atès que aquest disponible no s’ha incorporat al pressupost de l’any 2017 però hi ha
crèdit hàbil a l’aplicació pressupostaria de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals:
G/50400/17230/48900.
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, en l’article 12.5 i la base
número 12 de les bases específiques de la convocatòria en relació a l’òrgan col·legiat
per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de 23 de febrer de 2017.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració de les sol·licituds
presentades a la convocatòria del segon semestre de 2016, d’acord amb els criteris
objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen.
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Atès que de les tres sol·licituds presentades no s’ha denegat cap subvenció i també es
manifesta que no s’ha presentat cap sol·licitud procedent d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12,14.2 i
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que en data 23 de febrer de 2017 el President de l’òrgan col·legiat va formular la
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tot l’exposat, el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1er i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el març de la segona convocatòria
de l’any 2016, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als
següents beneficiaris i pels imports i activitats que es relacionen:
Subvencions 2n. Semestre 2016
ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR

Escola

Dates

ESCOLA CAMINS

19, 20 i
d’octubre

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op. comptable

21 Les Franqueses
del Vallès

Q0801464I

570,00.-€

1503000583 01

Municipi
Canyelles

NIF
Q5855853G

Import
Atorgat
444,00.-€

Op. comptable
1503000583 02

Import
Atorgat

Op. comptable

1.287,00.-€

1503000583 03

ESCOLA DE NATURA CAN GRAU

Escola
ESCOLA SANT NICOLAU

Dates

12 i 13 de maig

ESCOLA DE NATURA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA

Escola
Dates
FUNDACIÓ
PRIVADA
5,6 i 7 d'octubre
ESCOLA SADAKO

Municipi
Barcelona

NIF
G61165783

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per
un import de DOS MIL TRES-CENTS UN EUROS (2.301,00.-€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de despeses de
l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona.
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Tercer.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: De la mateixa manera que, en un dictamen anterior,
assenyalàvem la necessitat de fer una major publicitat de les subvencions per a les
AMPA, doncs el mateix ens trobem en aquest cas. És a dir, són subvencions a centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari per a la visita als nostres parcs
naturals; en aquest cas, és la resolució d’una segona convocatòria en la qual restaven
per liquidar quinze mil euros, i tan sols s’hi han presentat tres escoles en aquesta
segona convocatòria, amb la qual cosa queden recursos i, a més a més, es dóna la
circumstància que aquestes tres escoles són escoles privades. A nosaltres ens sobta i
creiem que hi ha escoles que estarien disposades, si tinguessin el coneixement
necessari, a visitar els nostres parcs naturals si poguessin disposar d’aquests cèntims,
i en aquest cas creiem que, des de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, però
també des de la Gerència de Serveis d’Educació, s’hauria de donar un major relleu a
aquestes convocatòries perquè no quedin els diners deserts.
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació en un mes del termini de resolució de la convocatòria, que incorpora
les bases específiques, per a l’atorgament de les subvencions, als ajuntaments
de la província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor
municipals alimentades amb estella forestal o llenya, 2016.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona reunida en sessió de Junta de Govern de data 24
de novembre de 2016, aprovà la Convocatòria amb les bases especifiques per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a la
instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal.
Atès que d’acord amb la base especifica número 13 (“Termini de resolució, de
notificació i regim de recursos”) de la convocatòria 201620165120008633 per a
l’atorgament de les subvencions, als ajuntaments de la província de Barcelona per a la
instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o
llenya 2016 amb el número d’identificació 325231 de la Base de Dades Nacional de
Subvencions s’establia, en el seu paràgraf segon, el següent:
“13.[...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]”
El termini de presentació de les sol·licituds va ser l’11 de gener de 2017, trenta dies
posteriors a la publicació de l’extracte de la convocatòria, publicat al BOPB de data 12
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desembre de 2016, i per tant el termini de tres mesos per resoldre l’atorgament de les
subvencions s’exhaureix l’11 d’abril de 2017.
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de data 22 de febrer de 2017, que s’acompanya al present instrument, es
considera insuficient el susdit termini de tres mesos previst a la base especifica
número 13 per poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i
proposa ampliar el termini en un mes a causa de les següents circumstàncies:
- El número de sol·licituds de subvencions rebudes supera a les previsions inicials.
- Donada la complexitat dels projectes tècnics que acompanyen les sol·licituds
presentades pels ajuntaments s’han demanat esmenes a la documentació
presentada d’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona allargant el període d’instrucció.
- l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria que és la Junta de Govern no
té previst cap sessió durant la primera quinzena del mes d’abril de 2017.
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf
segon de la base especifica número 13 de la convocatòria 201620165120008633
passaria a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]
Vist l’establert a l’article 23.1 i 23.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte de la potestat de
l’Administració d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució mitjançant una
motivació clara de les circumstàncies concurrents.
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
En conseqüència, el gerent de serveis d’Espais Naturals proposa al vicepresident 1er. i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’ampliació en un mes del termini per a l’atorgament de
subvencions de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, als
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ajuntaments de la província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de
calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya 2016 (codi de la
convocatòria 201620165120008633), aprovada mitjançant Acord núm. 651/2016 de la
Junta de Govern, adoptat en sessió de 24 de novembre de 2016, i, en conseqüència,
aquest termini passarà a exhaurir-se el dia 11 de maig de 2017.
Segon.- MODIFICAR, d’acord amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base
número 13 de les específiques de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el
redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos
a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
[...]
Així com modificar l’ANNEX número 1 que incorpora les bases específiques de la
convocatòria esmentada en llengua castellana, en relació al segon paràgraf de la base
específica número 13 (“Plazo de resolución, de notificación y régimen de recursos”), el
qual passarà a tenir el redactat següent:
“13[...]
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones serà, como máximo de cuatro
meses a contar desde la fecha de cierre del periodo de presentación de solicitudes”
[...]
Tercer.- COMUNICAR l’ampliació del termini per a l’atorgament de les subvencions de
la convocatòria 201620165120008633 de referència, així com la modificació
concordant del segon paràgraf de la seva base específica número 13, a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona,
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (CTFC), per a la realització del projecte PECT “BCN
SMART RURAL”, per import d’1.938.898,52 € (un milió nou-cents trenta-vuit mil
vuit-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de novembre de
2016, es va aprovar la presentació a la convocatòria de subvenció del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al
cofinançament del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “BCN Smart
Rural. Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de
Barcelona no metropolitana”.
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Les parts signants del present conveni el subscriuen, en tant que interessades en
impulsar i desenvolupar el Projecte PECT «BCN SMART RURAL», i com a entitats
beneficiàries i responsables d’iniciar i executar la despesa assignada per a la
implementació d’aquest projecte. A més, la Diputació de Barcelona actuarà com a
entitat representant, assumint la coordinació del projecte, essent interlocutora única
davant la Direcció General d’Administració Local.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa dels Grups d’Acció
Local de Catalunya (d’ara en endavant, GAL), que són aprovats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya (d’ara en
endavant, DARP) per al desplegament dels Programes de Desenvolupament Rural de
Catalunya (d’ara en endavant, PDR). És un entitat sense ànim de lucre amb la missió
de ser un ens de representació dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit
català, estatal i internacional, en col·laboració amb el DARP de la Generalitat de
Catalunya. Té, entre altres finalitats, la de promoure i fomentar actuacions i projectes
que facilitin el desenvolupament integral del medi rural, en especial, les que potenciïn
les economies i produccions locals amb incidència en la valorització i recuperació dels
recursos naturals, culturals i patrimonials (sector agroalimentari; artesania; turisme
rural, natural i cultural; comerç; petites i mitjanes empreses; emprenedoria; serveis a la
comunitat, entre altres); les que generin ocupació qualificada i contribueixin a la
inserció laboral i a la millora de la formació professional; i les que contribueixin al
retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i permetin establir un marc idoni pel
seu desenvolupament educatiu, laboral, residencial i de qualitat de vida.
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és un Consorci Públic participat
pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya. Té
com a missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al
desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la
formació i la transferència a la societat de la tecnologia i el coneixement. El seu
objectiu és esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i internacional pel
prestigi i per l’excel·lència de la seva activitat en el món forestal i el desenvolupament
rural. Entre les seves funcions es troben les de dur a terme accions de recerca,
desenvolupament i suport a la innovació, formació i divulgació, dinamització territorial,
sectorial i suport a l’emprenedoria a tot el territori de Catalunya.
El dia 31 d’agost de 2016 les entitats sòcies i els membres participants del projecte
PECT «BCN SMART RURAL» van signar la carta de compromís vinculada a aquest
projecte, per la qual els socis beneficiaris manifestaven el seu compromís de
participació activa en el projecte i l'aportació dels recursos suficients per executar els
projectes, operacions i actuacions d’aquest PECT.
Amb l’esmentada carta de compromís, els socis beneficiaris es comprometien a
desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les operacions del
PECT «BCN SMART RURAL» segons el Pla de treball i financer presentat en la
memòria tècnica i econòmica.
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Així mateix, amb la referida carta de compromís, els socis beneficiaris es
comprometien pressupostàriament a realitzar les aportacions econòmiques i
financeres necessàries per desenvolupar les operacions i poder presentar la despesa
total elegible i efectivament pagada per ser reemborsada segons el pla financer inclòs
a la candidatura per a cada entitat beneficiària, i a disposar dels mitjans tècnics i
operatius per realitzar totes les tasques i operacions assignades al pla de treball i
financer que s'adjunta en la candidatura.
El projecte PECT «BCN SMART RURAL» comportarà una despesa total de QUATRE
MILIONS SET-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (4.738.955,48 €), dels quals l’aportació del PO
FEDER 2014-2020 seria de 2.369.477,74 €, atès que la taxa màxima de
cofinançament de la despesa elegible és el 50%. La despesa aproximada que
gestionarà directament la Diputació de Barcelona és d’1.374.525,84€, dels quals
687.262,92 € els aportarà el PO FEDER 2014-2020 de Catalunya, i 687.262,92€ els
aportarà la Diputació de Barcelona (contrapartida nacional). A continuació, un breu
resum del cost total del projecte, distribuït de la manera següent:
Entitats que aporten

Aportació en €
4.738.955,48€
2.369.477,74€
687.262,92€
1.682.214,82€

Unió Europea – Comissió Europea
Diputació de Barcelona
Resta d’entitats sòcies

% del total
100
50
14,50
35,50

Del quadre anterior s’extreu que el projecte té un pressupost total d’execució de
4.738.955,48€, dels quals la Unió Europea atorga una subvenció de 2.369.477,74€ i
2.369.477,74€ els aportaran el conjunt dels beneficiaris.
Nom soci
Diputació de Barcelona
CTFC
ARCA
TOTALS

Aportació soci Aportació UE
687.262,92 €
687.262,92 €
625.991,99 €
625.991,99 €
1.056.222,83 €
1.056.222,83 €
2.369.477,74 €
2.369.477,74 €

Cost total
1.374.525,84 €
1.251.983,98 €
2.112.445,66 €
4.738.955,48 €

Amb aquest motiu s’ha elaborat la minuta del present conveni de col·laboració, a
formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), amb l’objecte de regular
la participació de la Diputació de Barcelona al finançament del projecte PECT «BCN
SMART RURAL», en col·laboració amb les esmentades entitats, i comprometent-se la
Diputació de Barcelona a aportar a les altres dues entitats sòcies del projecte esmentat
els recursos econòmics que s’han compromès a aportar cadascuna d’elles per a
l’execució del projecte.
Vist el document emès pel Gerent de l’ARCA en data 20 de març de 2017 pel qual
informa que aquesta entitat no recupera l’IVA suportat en l’execució d’aquest projecte i
per tant, tenint en compte que dita entitat no és pot deduir l’IVA, la Diputació de
Barcelona es compromet a aportar dit import que ascendeix a la quantitat de
256.683,70 EUR, i per tant l’import a aportar per la Diputació de Barcelona serà de
1.312.906,53 EUR.
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Vist el document emès pel Director General del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) en data 20 de març de 2017 pel qual informa que aquesta entitat
pot recuperar l’IVA suportat en l’execució d’aquest projecte, raó per la qual no resulta
procedent cap aportació addicional.
L’aprovació d’aquest conveni de col·laboració queda condicionada, per una banda, a
l’atorgament de la subvenció per part del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, fent constar que la notificació
d’aquesta resolució no es farà efectiva fins a finals del mes de març d’enguany, i per
l’altra banda, a la modificació de crèdit del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
Els imports que aportarà la Diputació de Barcelona a les dues entitats sòcies del
projecte PECT «BCN SMART RURAL» (ARCA i CTFC) són imports estimatius fins que
no hi hagi la resolució definitiva de la concessió de la subvenció per part del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Generalitat
de Catalunya.
D’acord amb la Base 45 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 de la Diputació
de Barcelona, no podran adoptar-se resolucions de disposició o compromís de
despesa (fase D) fins que estigui aprovada definitivament la modificació de crèdit,
llevat de situacions d’urgència, que hauran de quedar motivades a l’expedient i previ
informe favorable de la Intervenció General. En el cas que ens ocupa, s’inicia aquest
expedient administratiu a data d’avui perquè el fet de tramitar-ho per avançat facilitarà
que en el moment que el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya notifiqui la resolució de l’atorgament de la
subvenció en un sentit favorable, es puguin centralitzar tots els esforços en la
preparació del document d’acceptació de la subvenció i del conveni de participació,
documents necessaris que hauran de ser presentats a la Generalitat de Catalunya en
un termini màxim de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació o
notificació de la proposta provisional de concessió.
En virtut del que precedeix i atesa l'existència d'objectius coincidents entre la Diputació
de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), les parts signants del present conveni de
col·laboració es comprometen conjuntament a l’execució del projecte PECT “BCN
SMART RURAL”.
Vist que la memòria emesa pel gerent de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de data 13 de març de 2017,
justifica la necessitat de subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC), per a l’execució del projecte PECT “BCN SMART RURAL”, d’acord amb el
que estableix l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, i que s’inclou en l’expedient.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
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la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), per a la realització del projecte PECT “Bcn
Smart Rural”, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) I EL CENTRE
TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CFTC), PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROJECTE PECT “BCN SMART RURAL”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiària i anomenada entitat representant del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (en endavant, PECT), amb NIF P0800000-B, representada per l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i
assistit pel Secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sanchez , en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència núm. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016 (BOPB
de 3.08.2016).
ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA), com a entitat sòcia
beneficiària del PECT, amb NIF G43722453, domiciliada al carrer Pujada del Seminari s/n,
25280 Solsona (Lleida), representada pel seu President accidental Sr. Francesc Benet i
Ribé, el qual actua en virtut dels poders que se li han atorgat d’acord amb l’establert en els

295

Àrea de Presidència
Secretaria General

articles 19 i 21 dels Estatuts d’aquesta Associació, inscrita al Registre d’Associacions de
Lleida amb el número 32236-J/3.
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC), com a entitat sòcia
beneficiària del PECT, amb NIF Q7550005H, domiciliat a la carretera Sant Llorenç de
Morunys, km. 2, 25280 Solsona (Lleida), representat pel seu Director General Sr. Antonio
Trasobares, que actua en virtut del previst al Reglament Orgànic i Funcional del CTFC
publicat al BOPL número 238 de 12 de desembre de 2014.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament
regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de
desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals
relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006
del Consell.
II. El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions
específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el
Reglament (CE) 1080/2006.
III. El Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 ha estat aprovat d'acord amb la
Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.
IV. L’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la selecció de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (en
endavant PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
estableix les bases per a la selecció dels projectes PECT emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El punt 2.2. de l’Ordre GAH/95/2016,
de 26 d’abril, estableix que les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les
entitats sòcies, són responsables d'iniciar i executar les operacions seleccionades, pagar-les
i justificar-les en els terminis establerts.
V. Les parts del present conveni compareixen en tant que interessades en impulsar i
desenvolupar el Projecte PECT «BCN SMART RURAL», i com a entitats beneficiàries i
responsables d’iniciar i executar la despesa assignada per a la implementació d’aquest
projecte. A més, la Diputació de Barcelona actuarà com a entitat representant, assumint la
coordinació del projecte, essent interlocutora única davant la Direcció General
d’Administració Local.
VI. L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa dels Grups d’Acció
Local de Catalunya (d’ara en endavant, GAL), que són aprovats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya (d’ara en
endavant, DARP) per al desplegament dels Programes de Desenvolupament Rural de
Catalunya (d’ara en endavant, PDR). És un entitat sense ànim de lucre amb la missió de ser
un ens de representació dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i
internacional, en col·laboració amb el DARP de la Generalitat de Catalunya. Té, entre altres
finalitats, la de promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament
integral del medi rural, en especial, les que potenciïn les economies i produccions locals
amb incidència en la valorització i recuperació dels recursos naturals, culturals i patrimonials
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(sector agroalimentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; petites i mitjanes
empreses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre altres); les que generin ocupació
qualificada i contribueixin a la inserció laboral i a la millora de la formació professional; i les
que contribueixin al retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i permetin establir un
marc idoni pel seu desenvolupament educatiu, laboral, residencial i de qualitat de vida.
VII. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és un Consorci Públic participat pel
Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya. Té com a missió
contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural
i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència a
la societat de la tecnologia i el coneixement. El seu objectiu és esdevenir un centre de
referència en l’àmbit nacional i internacional pel prestigi i per l’excel·lència de la seva
activitat en el món forestal i el desenvolupament rural. Entre les seves funcions es troben les
de dur a terme accions de recerca, desenvolupament i suport a la innovació, formació i
divulgació, dinamització territorial, sectorial i suport a l’emprenedoria a tot el territori de
Catalunya.
VIII. El dia 31 d’agost de 2016 les entitats sòcies i els membres participants del projecte
PECT «BCN SMART RURAL» van signar la carta de compromís, vinculada a aquest
projecte, per la qual els socis beneficiaris manifestaven el seu compromís de participació
activa en el projecte i l'aportació dels recursos suficients per executar els projectes,
operacions i actuacions d’aquest PECT.
IX. Amb l’esmentada carta de compromís, els socis beneficiaris es comprometien a
desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les operacions del PECT
«BCN SMART RURAL» segons el Pla de treball i financer presentat en la memòria tècnica i
econòmica.
X. Així mateix, amb la referida carta de compromís, els socis beneficiaris es comprometien
pressupostàriament a realitzar les aportacions econòmiques i financeres necessàries per
desenvolupar les operacions i poder presentar la despesa total elegible i efectivament
pagada per ser reemborsada segons el pla financer inclòs a la candidatura per a cada
entitat beneficiària, i a disposar dels mitjans tècnics i operatius per realitzar totes les tasques
i operacions assignades al pla de treball i financer que s'adjunta en la candidatura.
XI. Amb aquest motiu s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar per
la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), amb l’objecte de regular la participació de la
Diputació de Barcelona al finançament del projecte PECT «BCN SMART RURAL», en
col·laboració amb les esmentades entitats.
XII. El projecte PECT «BCN SMART RURAL» comportarà una despesa total de QUATRE
MILIONS SET-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (4.738.955,48 €), més l’IVA que correspongui.
XIII. La subvenció màxima amb fons FEDER és del 50% de la despesa elegible
(corresponent a la despesa total IVA exclòs), percentatge que s’aplica per a cada projecte,
operació, actuació, contracte i factura.
Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017.
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Per tot això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni consisteix en regular la participació de la Diputació de
Barcelona, com a entitat representant del PECT, al finançament del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) «BCN SMART RURAL», en col·laboració
amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya (CTFC), aquestes últimes com a entitats sòcies beneficiàries del PECT.
Segon. Obligacions de les parts
Les entitats abans esmentades adopten, pel que fa al compliment del conveni, els
compromisos següents:
-

Per part de la Diputació de Barcelona:

Com a líder del projecte PECT «BCN SMART RURAL» i tenint en compte que dins del Pla
de Mandat 2026-2019 de la Diputació de Barcelona un dels objectius estratègics és el de
facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible, la Diputació de Barcelona
donarà suport tècnic, econòmic i tecnològic a les entitats participants en el projecte, com a
coneixedora i impulsora de polítiques d'ordenació del territori que es desenvolupen dins del
marc de la gestió territorial sostenible.
La Diputació de Barcelona, com a entitat representant del projecte PECT «BCN SMART
RURAL», atorgarà una ajut econòmic a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) per import de 1.312.906,53 €. Aquest import es correspon amb el cost de les
actuacions que coordina aquesta entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria
pels fons FEDER.
La Diputació de Barcelona, com a representant del projecte PECT «BCN SMART RURAL»,
atorgarà un ajut econòmic al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per import de
625.991,99 €. Aquest import es correspon amb el cost de les actuacions que coordina
aquesta entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria pels fons FEDER. Totes
les actuacions es refereixen al projecte PECT «BCN SMART RURAL».
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries G/50400/17230/48904 (ARCA) i G/50400/17230/45300
(CTFC) del pressupost de despeses dels exercicis 2017, i pel que fa als anys 2018, 2019 i
2020, a càrrec a les aplicacions pressupostàries anàlogues que corresponguin per a aquell
exercici pressupostari.
L’aportació de la Diputació de Barcelona resta condicionada a l’atorgament de la subvenció.
-

Per part de l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA)

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
DOS MILIONS CENT-DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (2.112.445,66 €), més l’IVA que correspongui.
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-

Per part del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.251.983,98 €), més l’IVA que correspongui..
-

Obligacions comunes a l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA) i al Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC), com a entitats sòcies beneficiàries del PECT, es comprometen
conjuntament a:
o Dur a terme les actuacions previstes en les operacions del projecte «BCN SMART
RURAL» que siguin coordinades per aquestes entitats, d’acord amb la descripció
continguda en el Pla de treball (capítol 7) i el pressupost (capítol 8) de les operacions,
inclosos en la Memòria tècnica del projecte d’especialització i competitivitat (PECT)
«BCN SMART RURAL: Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la
demarcació de Barcelona».
o Participar en totes les reunions i activitats de coordinació, difusió o intercanvi a les
quals siguin convocades.
o Assignar els recursos tècnics i humans necessaris per a satisfer els compromisos
adquirits per a l’execució de les actuacions que es comprometen a coordinar i
executar.
o Aportar totes les dades, informació i documentació que els requereixi la Diputació de
Barcelona per comprovar el correcte desenvolupament d’execució del projecte per
cadascuna de les parts.
o Complir amb totes les exigències i requeriments establerts a la convocatòria i aportar
tota la documentació probatòria necessària.
o Respectar els terminis i actuar diligentment davant els requeriments o comunicacions
que pugui rebre l'entitat representant, comprometent-se a presentar tota la informació
i documentació addicional que es pugui sol·licitar en el marc de la convocatòria.
o Complir amb les obligacions administratives, financeres i operatives derivades de
l’execució de les actuacions que es compromet a coordinar, i complir totes les
obligacions que assumeix.
o Lliurar un informe anual de les tasques desenvolupades en el marc del projecte.
o Incorporar el logo de la Diputació de Barcelona i l'emblema de la Unió Europea i la
referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte
de subvenció. Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui
formalment a les entitats membres del PECT l'aprovació del projecte. Aquestes
mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que
es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models,
formats i logotips els seran facilitats per la Diputació de Barcelona.
Tercer. Comissió de seguiment
Un cop signat el present conveni es procedirà a la constitució d’una Comissió de Seguiment
del conveni, integrada paritàriament per representats de cadascuna de les parts.
La Comissió de Seguiment del projecte objecte del present conveni estarà formada per:
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 Per part de la Diputació de Barcelona:
o Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat.
o Sra.Sonia Callau Berenguer, tècnica responsable del projecte.
 Per part del CTFC:
o Dr. Antoni Trasobares, Director General del CTFC.
o Tècnic/a responsable de la execució del projecte per part del CTFC.
 Per part de l’ARCA:
o Sr. Albert Puigbert, Gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals per Catalunya
o Sra. Gemma Estany, tècnica de l’Associació d’Iniciatives Rurals per Catalunya
La Comissió de Seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni.
La Comissió de Seguiment revisarà les oportunes justificacions de l’activitat realitzada per
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i
a aquests efectes elaborarà un informe determinant si aquestes s’ajusten a dret, així com si
s’ajusten les fonts de finançament de conformitat amb allò establert en el present conveni.
Quart. Vigència del conveni
El present conveni només entrarà en vigor en cas que l’atorgament de la subvenció es
resolgui favorablement i la seva vigència s’iniciarà en el moment de la seva signatura i tindrà
una durada determinada, fins al 31 de desembre de 2020. Podrà ser objecte de pròrroga
mitjançant acord exprés entre totes les parts.
En cas que es sol·licités i fos aprovada una pròrroga del conveni, la seva vigència
s’estendria fins al 31 de desembre de 2023, d’acord amb el punt 2.6 de l’annex I (Bases
reguladores) de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Cinquè. Pagament
Es faran quatre pagaments, repartits anualment dins dels quatre anys de durada del
projecte, amb la següent proporció:
Respecte a l’ARCA:
-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada, es a dir, 525.162,61 EUR s’efectuarà a
la signatura del present conveni, i dins de l’exercici 2017.
El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada, és a dir, 393.871,96 EUR, durant el
primer trimestre de l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior
al que es fa el pagament.
El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada, és a dir, 262.581,31 EUR, durant el
primer trimestre de l’any 2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al
que es fa el pagament.
El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada, és a dir, 131.290,65 EUR, una vegada
s’hagi executat completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.

Respecte al CFTC:
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-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada, es a dir, 250.396,80 EUR s’efectuarà a
la signatura del present conveni, i dins de l’exercici 2017.
El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada, és a dir, 187.797,60 EUR, durant el
primer trimestre de l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior
al que es fa el pagament.
El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada, és a dir,125.198,40 EUR, durant el
primer trimestre de l’any 2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al
que es fa el pagament.
El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada, és a dir, 62.599,20 EUR, una vegada
s’hagi executat completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.

La Comissió de seguiment del conveni, a la vista de les justificacions presentades, i abans
d’efectuar el pagament dels imports corresponents per a l’any 2018, 2019 i 2020, emetrà
anualment un informe, on es faci constar el compliment dels objectius de la col·laboració i
l’adequada aplicació dels fons econòmics previstos en el conveni.
Sisè. Justificació de l’aportació econòmica realitzada per la Diputació de Barcelona
Als efectes de no duplicar la justificació que la Diputació de Barcelona, com a entitat líder
del projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) «BCN SMART RURAL»,
rebrà de les entitats sòcies beneficiàries del projecte i que a posteriori haurà de presentar al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, a través de l’aplicatiu SIFECAT, aquesta quedarà sotmesa a l’establert al punt 20
de l’annex I (Bases reguladores) de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020, i d’acord amb l’execució del projecte, ii hagi informe emès per la
Comissió de seguiment, d’acord amb el pacte tercer del present conveni.
En el cas que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya consideri que qualsevol de les despeses presentades per les
entitats ARCA i CFTC no són elegibles l’import que aporta la Diputació de Barcelona es
veurà automàticament minorat.
Talment s’acceptarà com despesa elegible l’import de IVA suportat per ARCA a efectes de
justificació de despesa, ates que no ho pot recuperar
Setè. Concurrència de fonts de finançament
L’import de l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona a l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya i al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, per a la col·laboració
efectuada en el present conveni, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o d’altres ens
públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’actuació prevista en el
present conveni.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,
comunicaran a la Diputació de Barcelona els ingressos que financin l’actuació; així mateix,
tindran arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals
justificatius dels esmentats ingressos.
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En el cas que les fonts especifiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
Vuitè. Modificació
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tots els imports indicats en el present conveni tenen el caràcter de màxims, i podran ser
ajustats en funció de l’import de la subvenció concedida pel projecte PECT BCN SMART
RURAL en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, mitjançant
addenda al conveni.
Novè. Rescissió del conveni
En cas que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge notifiqui
en la resolució definitiva la no aprovació de la subvenció al projecte PECT BCN SMART
RURAL, aquest conveni quedarà automàticament rescindit.
Desè. Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Onzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Per totes les altres causes previstes en la normativa vigent en matèria de convenis
administratius.

Dotzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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Tretzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Catorzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
triplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa màxima, que s’ajustarà en funció de l’import
efectivament concedit per a l’execució del projecte PECT “BCN SMART RURAL”, de
1.312.906,53 EUR, a favor de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA),
per tal de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte
PECT «BCN SMART RURAL». D’aquest import, 525.162,61 EUR amb càrrec de
l’aplicació pressupostària de l’any 2017: G/50400/17230/48904, de forma condicionada
la modificació de crèdit corresponent, i l’import restant, és a dir, 787.743,92.EUR, (per
l’any 2018, 393.871,96 EUR; per l’any 2019, 262.581,31 EUR i per l’any 2020
131.290,65 EUR ), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries anàlogues que
corresponguin per a aquell exercici pressupostari, i condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient; així mateix declarar la plurianualitat de la despesa.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa màxima que s’ajustarà en funció de l’import
efectivament concedit per a l’execució del projecte PECT “BCN SMART RURAL, de
625.991,99 EUR, a favor del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), per tal
de que pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte PECT
«BCN SMART RURAL». D’aquest import, 250.396,80 EUR, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’any 2017: G/50400/17230/45300, de forma condicionada la
modificació de crèdit corresponent, i l’import restant, és a dir, 375.595,19 EUR, (per
l’any 2018, 187.797,60 EUR; per l’any 2019, 125.198,40 EUR i per l’any 2020,
62.599,20 EUR), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries anàlogues que
corresponguin per a aquell exercici pressupostari, i condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient; així mateix declarar la plurianualitat de la despesa.
Quart.- Condicionar l’efectivitat dels acords precedents a l’atorgament de la subvenció
del projecte PECT «BCN SMART RURAL», i a la corresponent modificació de crèdit.
Cinquè.- Notificar la present resolució a les parts signants del conveni de col·laboració
objecte d’aprovació, pel seu coneixement i als efectes escaients.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Un dictamen, que nosaltres entenem que és prou important, per
un muntant que puja als quatre milions set-cents trenta mil euros, amb la incorporació
de fons europeus, i entenem que aquest projecte, que pot ser estratègic per a la
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Diputació, necessita una reunió explicativa amb la resta de grups polítics per veure
com el Govern pensa desenvolupar aquest projecte.
Pren la paraula el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Sí, senyor Duran, tenim previst
això. A més, ens fa molta il·lusió si realment s’acaba aprovant, que esperem que sí. De
fet, han de resoldre o haurien de resoldre, ja, en breu, suposo que serà a primers de
maig com a molt tard, i, a la que tinguem concedit el PECT, el que farem serà
presentar-lo perquè, també, és possible que, si ens el validen, hi hagi alguna acció que
considerin que no s’ajusta o no ho sabem. Per tant, no ho hem fet abans per això, tot i
que sí que es va anunciar, quan el presentàvem, vam fer una comunicació, però, de
totes maneres, quan se’ns accepti el PECT, que esperem que sigui així, ho
compartirem amb tothom perquè crec que és una acció prou important.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant concessió administrativa, per gestionar
l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol”,
propietat de la Diputació de Barcelona.- 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’Observatori Astronòmic del Garraf situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al
Parc del Garraf, propietat de la Diputació de Barcelona.
Atès que la diagnosi del Pla d'ús públic del Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, que es va
redactar l’any 2009, el defineix com a equipament de difusió del coneixement de
l’univers a través de programes de divulgació, didàctics i recerca amb una capacitat
per a 20 places. Les activitats pedagògiques que s’hi organitzen estan adreçades a
centres d’ensenyament, grups d’esplai, entitats diverses i grups familiars, per tant,
forma part de les tasques d’ordenació de l’ús públic del parc. És un equipament
singular del Parc del Garraf, i que conjuntament amb l’observatori astronòmic de
Serralada la Marina són els únics de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona.
Atès que la funció principal d’aquest equipament és el desenvolupament de programes
d’educació, científics i de lleure relacionats amb l’astronomia. En aquest sentit cal
entendre aquesta 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 Garraf, 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.
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Atès que la major part dels equipaments públics de la Xarxa de Parcs de la Diputació
de Barcelona que comporten la presència de personal per a atendre els usuaris de
caps de setmana, i també de dies feiners, es gestionen en règim de concessió
administrativa.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar
directament tots els equipaments públics del parc i, d’altra banda, la tipologia dels llocs de
treball, horari, contractació laboral i especialització, necessaris per a la gestió d’un
equipament d’aquestes característiques desaconsellen la seva contractació directa per
part de la Diputació de Barcelona.
Atès que el servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual
cosa l’empresari prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com
estableix l’article 5.1.b) de la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte
de concessió (en endavant D 2014/23/UE).
Atès que en aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic
objecte del contracte, la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i
percebre les corresponents tarifes.
Atès que la modalitat de concessió administrativa garanteix la qualitat del servei
mitjançant la determinació de les condicions i compromisos en els plecs d’explotació i
de condicions tècniques, administratives i econòmiques que regulen aquest contracte i
que, en tot cas, confereixen a la Diputació de Barcelona la potestat de supervisió i
control de la gestió de l’equipament.
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’aquest equipament, es donen les característiques que
condueixen, seguint la línia habitual de gestió en aquest àmbit, cap a la contractació
en règim de concessió administrativa on les prestacions del concessionari consistiran
en:
 Atendre la demanda de programes educatius, científics i de lleure referent a
l’astronomia, vinculant-la a l’oferta de serveis i equipaments del Parc
 Afegir recursos a l’oferta d’equipaments i serveis del Parc, per tal d’enriquir, al
mateix temps, l’oferta educativa, científica i de lleure dels municipis del Parc.
Atès que la ubicació i singularitat de l’edifici de “Can Tòfol” i els serveis que es volen
oferir en aquest observatori astronòmic, aconsellen una gestió amb un únic lot i un únic
contracte de gestió de servei públic per aquest equipament sota la modalitat de
concessió. Aquesta gestió amb un únic contracte i un sol lot ha de permetre oferir
millors serveis als visitants i usuaris i guanyar eficàcia en la gestió de l’esmentat
equipament i de les corresponents instal·lacions.
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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 que es tramitarà de forma ordinària, no subjecta
a regulació harmonitzada, i es durà a terme 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.
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 l’Observatori Astronòmic del Garraf
situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf, propietat de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- APROVAR el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació.
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Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació, no subjecta 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 la convocatòria de la licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el perfil del contractant de la
Diputació de Barcelona.
PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I
ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE
L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI ANOMENAT “CAN
TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Notificacions..............................................................................................
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Lloc de prestació objecte del contracte.....................................................
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DADES ESPECÍFIQUES DE LA CONCESSIÓ
Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards
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Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI

DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ
1.1) Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona per a gestionar l’Observatori Astronòmic del Garraf
situat al Parc del Garraf, així com desenvolupar i regular el seu ús i la seva gestió per tal
d’establir programes conjunts que millorin l’oferta pedagògica del parc, que consistiran en
oferta de cursets, seminaris o programes culturals de temàtica astronòmica, així com en
l’execució de projectes de recerca en l’àmbit de l’astronomia tot d’acord amb la clàusula 3.3)
del present Plec.
L’Observatori Astronòmic està situat al municipi d’Olivella (Garraf), al sector nord-oest del
parc del Garraf. L’accés és per una pista asfaltada des d’Olivella a Plana Novella, a 3,5km
del nucli d’Olivella.
Es troba en el mateix espai que l’escola de natura Can Grau, l’equipament objecte de
concessió és un antic magatzem agrícola, anomenat Can Tòfol, rehabilitat per la Diputació
de Barcelona i adaptat per a realitzar les tasques proposades amb una sala polivalent, un
espai de recepció, un punt d’informació, una exposició, una sala de projeccions, una sala
d’ordinadors i la cúpula d’observació.

308

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segons el Pla d’ús públic del parc del Garraf, redactat durant l’any 2009, l’equipament
objecte de contracte es defineix com un equipament de difusió del coneixement de l’univers
a través de programes de divulgació i didàctics i recerca amb una capacitat per a 20
persones.
Les activitats pedagògiques que s’organitzen estan adreçades a centres d’ensenyament,
grups d’esplai, entitats diverses i grups familiars.
Els objectius concrets que fonamenten el seu programa són els següents:
 Desenvolupament de programes educatius que contribueixin a fomentar el
coneixement de l’astronomia afavorint actituds de respecte envers el medi ambient,
els valors naturals i culturals del territori.
 Disseny i execució d’un programa pedagògic fonamentat en l’experimentació i el
treball de camp, sota el format de cursets i seminaris o programes culturals de
temàtica astronòmica, així com en l’execució de projectes de recerca en l’àmbit de
l’astronomia.
 Disseny i execució d’un programa de bones pràctiques ambientals a través de la
utilització de fonts alternatives i estalvi de recursos. Amb el principal objectiu de la
incorporació, en la gestió dels equipaments del conjunt de pràctiques i procediments
destinats a garantir un ús eficient dels recursos i fonts d’energia, així com la seva
divulgació entre els usuaris. Que també serveixi com a funció pedagògica i de
sensibilització dels usuaris de l’equipament.
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 IV del
present Plec.
1.3) Règim econòmic del contracte
1.3.1) Transferència del risc operacional en la concessió i caràcter estimatiu de les
previsions econòmiques.
El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió, per la qual cosa l’empresari
prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com estableix l’article 5.1.b) de
la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D
2014/23/UE).
En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic objecte del contracte,
la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i percebre les corresponents
tarifes.
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc operacional,
amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter estimatiu.
1.3.2) Pressupost de licitació (inversió)
El concessionari haurà d’invertir en l’equipament, d’acord amb la clàusula 2.1, apartat quart
referent a les obligacions del concessionari, un import mínim de mil euros (1.000,00 €) pels deu
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anys de durada de la concessió, destinats a actuacions de millora o manteniment de
l’equipament. Aquest import quedarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui
en resulti adjudicatari i s’aplicarà, amb la quantitat anyal mínima de cent euros (100 €).
Els licitadors en l’oferta econòmica han d’igualar o augmentar la inversió mínima establerta.
1.3.3) Contraprestació econòmica
El concessionari percebrà una previsió d’ingressos de seixanta-tres mil nou-cents vint-i-nou
euros amb quaranta-quatre cèntims (63.929,44 €) en concepte dels preus privats satisfets
pels usuaris per les diferents activitats que es duguin a terme a l’Observatori Astronòmic del
Garraf, d’acord amb la previsió econòmica d’ingressos durant els anys de concessió
establerta a l’Annex IV d’aquest plec. Juntament amb aquests ingressos, el concessionari
haurà de preveure i assumir les despeses pròpies del funcionament de l’equipament i les
inversions d’acord amb la seva oferta.
1.3.4) Tarifes
Les tarifes a aplicar és la resultant de l’aplicació dels preus privats esmentats al tercer
apartat d’aquesta clàusula i hauran de ser aprovats per l’Oficina Tècnica de Parcs naturals
prèviament a la seva aplicació.
En l’annex II dels presents plecs s’estableix una proposta de preus màxims a aplicar l’any
2017 per als serveis que s’ofereixen a l’Observatori Astronòmic del Garraf en relació a
cursos i sessions d’astronomia i que podran ser objecte de millora per part dels licitadors, tot
d’acord amb l’apartat 1.10) d’aquests plecs.
D’acord amb la clàusula 2.1, apartat quart referent als drets del concessionari, el
contractista, prèvia autorització per part de la Diputació de Barcelona, podrà realitzar altres
activitats complementàries de caràcter pedagògic, científic, cultural o de lleure, compatibles i
adients amb els objectius de l’equipament, aplicant les tarifes corresponents, que hauran de
ser aprovades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
1.4) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de 10 anys, a comptar des de la signatura del contracte.
El contracte serà prorrogable, de forma expressa, per dos anys més, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 12 anys.
1.5) Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 8 de la Directiva
2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 2014/23/UE) i
l’article 3.2 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, és de cent tres mil vuit-cents quaranta euros amb trenta cèntims
(103.840,30 €) que inclou els conceptes següents:
-

La totalitat dels ingressos previstos per la vigència inicial del contracte més la pròrroga
(sessions
i
cursets;
nit
d’estels;
serveis
escolars;
reunions
de
recerca)............................................................................................. Total: 79.399,90 €
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-

La valoració del patrimoni de l’immoble que la Diputació de Barcelona posa a disposició
del contractista i que és necessari per a la prestació dels serveis objecte de
concessió......................................................................................Total: 24.440,40 €

Per determinar l’import del valor estimat del contracte s’ha utilitzat el mètode de càlcul
consistent en el sumatori de tots els béns 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 IV dels presents plecs.
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i
157 a 161 del TRLCSP.
1.7) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar el concessionari, serà de 400 euros.
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el :
Servei Jurídic - Administratiu
Subsecció de la Mesa de Contractació
Carrer Compte Urgell, 187, 4ª.planta, edifici el Rellotge, 08036 Barcelona.
Telèfon 934.04.94.89 i fax 934-02.24.94
De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores, i l’últim dia de presentació abans de les
12 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà
de lliurar abans de les 12 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a
l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o
fax al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer
cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies
des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa
en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció: “Documentació administrativa per a la contractació de la gestió de
serveis en modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’Observatori
Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf,
propietat de la Diputació de Barcelona, presentada per ..................", i haurà de contenir
la documentació següent:
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex VI al PCAP.
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Les condicions establertes legalment per contractar 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
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la gestió de serveis en
modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’Observatori Astronòmic del
Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf, propietat de la
Diputació de Barcelona, presentada per ..................", i haurà de contenir la documentació
següent:
- Relació numerada de la documentació inclosa.
- Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació de la gestió de serveis en
modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’Observatori Astronòmic del
Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf, propietat de la
Diputació de Barcelona, presentada per ..................", i haurà de contenir la documentació
següent:
- La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm.
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de gestió de
serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa per a gestionar l’Observatori
Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf,
propietat de la Diputació de Barcelona, es compromet a portar-la a terme amb subjecció
al present Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques
particulars, que accepta íntegrament, i ofereix un pressupost de licitació (inversió)
de...................euros. (La quantitat del pressupost de licitació regulat en la clàusula 1.3.2
d’aquest Plec haurà d’expressar-se en lletres i xifres)
(Lloc, data, signatura i segell)."
- Millora del preu bàsic (màxim) establert a l’annex II dels presents plecs:
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Servei

Preu bàsic (màxim)

Sessió per a grups de 30
alumnes (que es dividiran
en dos subgrups de 15)
que fan estada a la Escola
de Natura de Can Grau

8,00 €/hora per alumne

Sessió concertada per al
públic en general de dues
hores (tarda/vespre),
d’acord amb l’annex II del
present plec
Sessió de planetari i
observació del Sol,
d’acord amb l’annex II del
present plec
(Sessió de 30 minuts per a
un mínim de 5 persones)
Curs d’introducció a
l’astronomia de 9 hores de
durada per un mínim de 8
persones i màxim 20

OFERTA DE LICITADOR
Preu ofertat pel
licitador

15,00 € per assistent
individual
180,00 € per grup
màxim de 20 persones

5,00 € per assistent
(nens a partir de 7
anys)

50,00 € per assistent

(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: 3.000 € en algun dels tres exercicis esmentats o 6.000 € en el conjunt dels
tres anys.
Mitjà d’acreditació. Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el supòsit que l’empresari individual
estigués sotmès al règim fiscal d’estimació objectiva, haurà d’acreditar el volum anual
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de negocis mitjançant una declaració signada amb els justificants de les seves
operacions durant aquell any.
b) Solvència professional o tècnica:
 Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc (5) anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests, signada
pel representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar un mínim de dos serveis de
característiques similars a l’objecte del contracte per un mínim de 3.000 € en un
dels anys.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims
-

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

-

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

 Declaració d’adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Mitjans personals:
-

Estar les persones encarregades de les activitats d’ensenyament i divulgació
científica (mínim dos persones) en possessió del títol de titulat superior en
algun dels àmbits següents:
Física, Matemàtiques, Biologia, Geologia,
Ciències físiques, Ciències químiques, Geografia, Ciències Ambientals,
Ciències de l’Educació, Magisteri, Ciències Pedagògiques o la titulació
comunitària homologable.

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

Els licitadors hauran de declarar adscriure els següents mitjans materials a la
concessió:
-

Tub òptic Newton-Cassegrain de 200mm de diàmetre a F/3 y F/10
respectivament.
Telescopi Newton de 150mm de diàmetre a F/5 amb muntura equatorial
motoritzada.
Tub òptic solar refractor de 60mm de diàmetre i 500 mm de distància focal,
intercanviable a muntures diverses.
Càmera de vídeo d'alta sensibilitat, cablejat i accessoris de comandament i
software.
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-

Accessoris diversos de tipus òptic i fotogràfic, tots ells complementaris als
telescopis descrits.
Arxiu biblioteca (revistes, llibres, documents diversos i software).
Planetari digital "Digitarium Delta".
Videoprojector i pantalla de projecció.
Experiments sobre les lleis de Newton.

1.10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris que depenen d’un judici de valor (49%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: Elaboració d’un avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament, d’acord
amb el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 dels presents plecs, precisant els
següents aspectes que es valoraran especialment:
a) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte educatiu o pedagògic d’informació i
acollida al visitant cultural i de lleure, d’acord amb la clàusula 3.3.A) del plec
d’explotació. Quant al projecte educatiu o pedagògic 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.
Puntuació fins a 20 punts
b) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals
d’acord amb les línies d’actuació i objectius establerts en la clàusula 3.3.B) del plec
d’explotació. Es valorarà especialment la posada en marxa de les accions ambientals
i ús racional de les energies per fer funcionar l’observatori i la seva divulgació a totes
les persones que la visitin.
Puntuació fins a 20 punts.
c) Proposta per a l’elaboració de projectes de col·laboració amb organismes i entitats que
tinguin com a objectiu la millora de l’oferta d’activitats i serveis de l’equipament
objecte de la concessió, en especial amb altres organismes científics astronòmics,
d’acord amb la clàusula 3.3.C) del plec d’explotació.
Puntuació fins a 9 punts
Criteris avaluables de forma automàtica (51%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3)
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 1.000 euros corresponent a tota la
durada de la concessió.......................................................................................fins a 31 punts
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S’assignarà la puntuació màxima (31 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció
de les altes, es puntuaran de manera proporcional.
Criteri 2: Millora del preu bàsic (màxim) establert a l’annex II...........................fins a 20 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin el preu bàsic (màxim) i la
màxima puntuació a les propostes que ofereixin el preu més baix, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional, d’acord amb la distribució
següent:
-

Preu bàsic (màxim) sessió per a grups de 30 alumnes, que es dividiran en dos subgrups
de 15, que fan estada a la Casa de Natura de Can Grau (8,00 €/hora per
alumne).................................................................................................fins a 5 punts

-

Preu bàsic (màxim) sessió concertada per al públic en general de dues hores
(tarda/vespre), d’acord amb l’annex II del present plec.......................fins a 5 punts, amb
la següent subpuntuació:
- Preu bàsic (màxim) 15,00 € per assistent individual....................fins a 3 punts
- Preu bàsic (màxim) 180,00 € per grup màxim de 20 persones...fins a 2 punts

-

Preu bàsic (màxim) sessió de planetari i observació del Sol, d’acord amb l’annex II del
present plec, sessió de 30 minuts per a un mínim de 5 persones (5,00 € per assistent,
nens a partir de 7 anys)........................................................fins a 5 punts

-

Preu bàsic curs d’introducció a l’astronomia de 9 hores de durada per un mínim de 8
persones i màxim 20 persones (50,00 € per assistent).....................fins a 5 punts

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del
TRLCSP
1.11) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona.
1.12) Termini per l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
1.13) Variants
Els licitadors no podran presentar en la seva oferta variants.
1.14) Proposicions anormals o desproporcionades
No es procedent
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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 cinquanta euros (50,00€), corresponent al 5% del pressupost de licitació
durant els 10 anys de contracte (5% de la inversió mínima total).
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
96.1 TRLCSP.
1.17) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari.
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP, haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i
72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació
per obtenir de forma directa la seva acreditació.
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c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la
clàusula 1.9 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 no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)

DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

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


Per part del concessionari

DRETS DEL CONCESSIONARI
1. El concessionari podrà utilitzar aquest equipament 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 escolars o familiars als
quals interessi l'assistència als cursets, 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
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cobrar directament la retribució per la realització de les mateixes, havent de ser
autoritzades les tarifes corresponents per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
4. El concessionari podrà percebre directament dels usuaris els preus privats derivats del
cost de les seves activitats o dels serveis oferts a les activitats promogudes per tercers,
sempre d’acord amb el criteri expressat a la clàusula 1.3.4.
5. El concessionari podrà dotar les dependències amb els mobles, materials i elements
necessaris pel seu correcte funcionament prèvia acceptació i autorització de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals. L'esmentat mobiliari, propietat del concessionari, haurà
d'ésser retirat en finalitzar la concessió llevat que es pacti altra cosa de mutu acord.
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
1. Organitzar i prestar els serveis objecte de la concessió amb estricta subjecció a les
característiques establertes en el Plec i dins dels terminis assenyalats en el mateix durant
tot el període del contracte. Serà la seva responsabilitat complir i fer complir la normativa
aplicable.
2. Adaptar-se a totes les iniciatives que el parc del Garraf adopti, com és el Sistema de
qualitat turística en espais naturals protegits i altres projectes que es puguin encetar per
tal de millorar la qualitat del servei i de les instal·lacions del present contracte, com pot
ser la Carta Europea de Turisme Sostenible.
3. Restar obligat a assistir i participar a les reunions que es convoquin per l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, individualment o amb altres adjudicataris dels equipaments
pedagògics del Parc del Garraf, per a la coordinació i millora de programes pedagògics i
discussió de metodologies, així com per informar de les activitats previstes i d’altres
qüestions relacionades amb el funcionament de les instal·lacions.
4. Disposar dels fulls de suggeriments i l’enquesta de satisfacció per utilització dels
visitants, una bústia visible on es puguin dipositar i un llibre d’incidències pel personal de
l’equipament que es donarà 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 tal com indica el Sistema de Qualitat.
Caldrà ser molt curós amb la gestió dels fulls oficials de reclamació/denúncia, que han de
ser entrats a qualsevol registre municipal, actuant de registre de consum, abans de tres
dies, i donar-ne compte immediatament al tècnic d’ús públic. Igualment, el contractista
s’obliga a facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les dades estadístiques dels
serveis realitzats, productes venuts i resums diaris i mensuals segons models i fitxes
lliurades a tal efecte per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, abans del dia 5 del mes
següent.
5. Disposar de tots aquells elements i material tècnic adient per tal de poder desenvolupar
l’activitat. Per aquesta raó, el concessionari s’obliga a dotar l’equipament objecte del
contracte del material tècnic mòbil que a continuació es detalla. En cas de finalització del
contracte aquest material serà retirat pel contractista en el termini màxim d’un mes.
-

Tub òptic Newton-Cassegrain de 200mm de diàmetre a F/3 y F/10 respectivament.
Telescopi Newton de 150mm de diàmetre a F/5 amb muntura equatorial motoritzada.
Tub òptic solar refractor de 60mm de diàmetre i 500 mm de distància focal,
intercanviable a muntures diverses.
Càmera de vídeo d'alta sensibilitat, cablejat i accessoris de comandament i software.

319

Àrea de Presidència
Secretaria General

6.

Accessoris diversos de tipus òptic i fotogràfic, tots ells complementaris als telescopis
descrits.
Arxiu biblioteca (revistes, llibres, documents diversos i software).
Planetari digital "Digitarium Delta".
Videoprojector i pantalla de projecció.
Experiments sobre les lleis de Newton.
Assumir el cost de l’adquisició del material necessari per a desenvolupar les activitats
objecte d’aquest contracte que no estigui inclòs en els inventaris inicials. Tot aquest
mobiliari i material restarà en propietat del concessionari, qui podrà retirar-lo en cas de
finalització del contracte.

7. Restituir o canviar el material inventariat, propietat de la Diputació de Barcelona, que
prèviament haurà de ser notificat i aprovat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. El
nou aparell serà propietat de la Diputació de Barcelona mitjançant el tràmit oportú.
8. Garantir, en tot moment, que les persones que treballin en l'equipament, a compte seu,
tinguin un tracte correcte i respectuós envers el públic. Igualment, disposarà per les
activitats pedagògiques i d’ús públic de personal qualificat i amb la formació adequada
per als serveis objecte del present contracte i pels serveis d’informació de les activitats
que es realitzen dintre del parc del Garraf.
En cas de qualsevol problema o imprevist que impedeixi a un educador fer una activitat
contractada, el contractista s’obliga a cobrir el servei amb un altre educador qualificat.

9. Comunicar a l’oficina del parc del Garraf per escrit, mitjançant el full d’incidències,
qualsevol incidència o desperfecte. Aquest full es lliurarà personalment als
responsables del parc, si no fos possible pel grau d’urgència, és comunicarà per telèfon
o per correu electrònic i el full el passarà a buscar el guarda de la zona per
l’equipament.
10. Realitzar periòdicament, i sempre que es consideri necessari, les tasques de
manteniment ordinari. Així, conservarà en tot moment, l’edificació i les seves
instal·lacions, una vegada lliurat l’equipament objecte de concessió, en perfecte estat
de manteniment, neteja i higiene; essent del seu càrrec, durant el període d’aquesta
concessió, les reparacions menors tant d’obra com de les instal·lacions, qualsevol que
sigui la causa, així com de les despeses de manteniment i la renovació del parament
que s’espatlli o es desgasti amb l’ús continuat.
Es tindrà cura de revisar i mantenir els sistemes de detecció d’incendis, les llums
d’emergència i les instal·lacions d’aigua i llum de l’equipament.

11. Facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona la
realització d’obres de millora i condicionament de l’edifici i els seus recintes sempre que
així es requereixi amb la suficient antelació.
El concessionari no podrà reclamar, en cap cas, a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
indemnització per danys i perjudicis ocasionats per obres de millora i manteniment general
que puguin ocasionar la suspensió temporal de les activitats i que siguin a càrrec de la
Diputació de Barcelona. El concessionari, tanmateix, es compromet a informar
immediatament a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de qualsevol suspensió o anomalia en
el correcte desenvolupament de les activitats.
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12. Per qualsevol actuació que el contractista es proposi dur a terme en l'interior o l'exterior
de l’equipament, haurà de disposar de l'expressa autorització de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals, al qual haurà de lliurar, anualment, un resum econòmic de les
despeses generades en manteniment.
13. S’obliga a presentar els resums anuals 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 entre l’1 i el 31 de gener de cada any. A totes elles, a la fi del
curset els hi lliuraran un qüestionari d’avaluació que les escoles podran retornar
directament a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
14. Fer la recollida de la brossa que es genera a l’equipament i als seus recintes, i
dipositar-la en els contenidors més propers que permetin la seva posterior retirada pel
servei de recollida. Haurà de fer una recollida selectiva, es a dir, seleccionant el vidre,
el plàstic, tetrabric, llaunes i paper i dipositant-la en els contenidors de recollida
selectiva instal·lats a l’efecte.
15. Tindrà cura que els animals domèstics no penetrin a l’interior del local.
16. Prendre al seu càrrec els treballs i el pagament de les despeses que generi l'adquisició
de combustible i energia, el telèfon, el subministrament i consum de llum, aigua i gas,
així com els impostos que es derivin d'aquests usos i de la seva activitat.
17. Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a
l’exercici de les seves activitats derivades d’aquesta concessió, així com aquelles de
caràcter laboral en relació als seus empleats, incloses les de previsió, seguretat social,
vacances, etc. En aquest sentit, el contractista haurà de tramitar i obtenir les oportunes
llicències i autoritzacions necessàries per a dur a terme els serveis objecte de concessió.
18. Garantir el compliment de tota la normativa vigent en aquest tipus d’instal·lacions i en
especial la referent a educació, sanitat i turisme. 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 adient.
19. Disposarà, sempre que l’equipament estigui en funcionament, d’una persona
responsable al seu càrrec.
20. Executar el contracte 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 be 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.
Així mateix, el concessionari assumirà el risc econòmic de la gestió de l’Observatori
Astronòmic del Garraf podent cercar fonts de finançament per a la gestió de la
instal·lació, sempre i quan informi a la Diputació de Barcelona i n’obtingui la seva
autorització.
21. Elaborar un pla de seguretat 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.
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22. 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 1902 i següents del Codi Civil, el concessionari serà
l’única persona jurídica responsable. La Diputació de Barcelona restarà exempta de
qualsevol responsabilitat de tipus civil o penal per les vicissituds que es puguin produir
en els espais objecte de concessió. La infracció d’aquesta obligació produirà de ple dret
la resolució del contracte.
23. Explotar personalment els serveis objecte de la concessió, tot i que pot subscriure
acords amb tercers per tal de desenvolupar activitats compatibles amb els objectius de
l’equipament, sempre amb l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona
Així mateix, s’obliga a no sotmetre a cap tipus de gravamen ni càrrega l’equipament objecte
de concessió.

La infracció de qualsevol de les obligacions establertes a la present clàusula produirà
de ple dret la resolució del contracte.
24. Contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (que inclogui les possibles
despeses ocasionades per danys a tercers) i una altra, com a mínim, pel mobiliari,
aparells i parament de l’equipament objecte d'aquesta concessió, contra robatori,
vandalisme i incendi.
25. Formar part de la Comissió per a la Coordinació de l’ús públic del Parc del Garraf i Parc
d’Olèrdola.
26. Col·laborar en el procés de participació i funcionament del Sistema de Qualitat turística
del parc del Garraf, Carta Europea de Turisme Sostenible o altres que es puguin
promoure. Així, assumirà com a propis tots els procediments i protocols que
s’estableixin.
27. No introduir elements d’infraestructura, equipaments, rètols, senyals, tancaments, ni
modificar o retirar els existents, sense l’autorització expressa de la Diputació de
Barcelona.
La Diputació de Barcelona dissenyarà i executarà la senyalització necessària de
l’equipament.

28. Qualsevol escrit, imprès, rètol, fulletó, carpeta i altre material públic d’aquest
equipament ha de ser aprovat i/o informat prèviament per la Diputació de Barcelona i
ha de figurar en lloc destacat l’anagrama de la Diputació de Barcelona, segons disseny,
tipografia i models normalitzats, fent constar que l’equipament és gestionat mitjançant
concessió administrativa, així com les referències: “Equipament propietat de la
Diputació de Barcelona” i “Parc del Garraf – Xarxa de Parcs Naturals”.
L'edició d'aquests materials anirà a càrrec del contractista. Per la seva part la Diputació
podrà editar el material que cregui convenient i inclourà els equipaments objecte de
contracte dins els seus programes d'oferta cultural, de lleure i informació al públic.

29. S'obliga a assistir a les reunions convocades per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
per a la coordinació, avaluació i millora de les activitats dels equipaments, així com per
informar de les activitats previstes i d'altres qüestions relacionades amb el
funcionament de les instal·lacions.
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Així també, s’acorda establir una comissió tècnica formada per dos representants de la
Diputació de Barcelona i del concessionari, que es reunirà un mínim de dues vegades a
l’any i que efectuarà el seguiment del desenvolupament del present contracte administratiu.

30. 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 contractista restarà obligat a prestar
el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
31. Executar els programes pedagògics, si bé, serà condicionat i controlat pel responsable del
contracte de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
32. 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 adient.
33. El personal lligat al concessionari directament o indirecta estarà assegurat i amb
cobertura d’accident.
34. Elaborarà i sotmetrà a l’aprovació de la Diputació de Barcelona un Reglament Intern
d’ús de l’equipament i dels aparells, 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.
Igualment, el contractista s'obliga a facilitar de forma periòdica a l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals les dades d’utilització i serveis realitzats, i resums diaris i mensuals.

35. 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.

36. 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.
37. El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
als seus subcontractistes en els termes de l’article 228 bis TRLCSP.
 Per part de la Diputació de Barcelona:
La Diputació tindrà els següents drets i obligacions:
DRETS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. Es reserva el dret de supervisar i aprovar les activitats pedagògiques i/o culturals 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 la Diputació de
Barcelona.
3. Supervisarà i aprovarà, si s’escau, els programes d’activitats complementaries 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’aquest equipament, prèvia comunicació al
concessionari amb una antelació d’un mes, sempre que les instal·lacions estiguin
disponibles, incloent l’equipament de l’Observatori Astronòmic del Garraf i les activitats
que se’n derivin dins la difusió d’equipaments i serveis del Parc del Garraf.
4. Qualsevol activitat d’ús públic no recollida en la programació prèvia, haurà de disposar
de l’aprovació de les parts, amb dues setmanes d’antelació a la data de celebració de
l’acte.
5. Podrà editar i promocionar el material relacionat amb les activitats que es realitzin a
l’Observatori Astronòmic del Garraf que cregui convenient dins l'oferta del seu programa
pedagògic general.
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.
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2. La Diputació de Barcelona posarà a disposició del contractista, en el moment de
formalització del contracte, l’edifici de Can Tòfol, amb la cúpula semiesfèrica de fibra de
vidre de 3,5 m de diàmetre, totalment equipada pel seu ús com a observatori astronòmic
de gir manual i desplaçament sobre guies metàl·liques, d’acord amb l’àmbit de
delimitació establert en l’Annex I, per al desenvolupament de les activitats i serveis que
en aquest Plec es relacionen.
2.2) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal i la resta de normativa aplicable.
2.3) Règim de pagament de la inversió
Les inversions a càrrec del concessionari mitjançant la quantitat que preveu aquest plec 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 de l’equipament.
Tal com s’estableix a la clàusula 2.1) de les “obligacions del concessionari”, aquestes
inversions, siguin obres o adquisició de material, es justificaran en dos períodes, i sempre
mitjançant la presentació de les factures corresponents (o document equivalent) a les
actuacions i període acreditat, que s’hauran d’acompanyar de l’informe tècnic corresponent
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.

-

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

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

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 sense atendre els
requeriments que faci l’Oficina de Parcs Naturals.
d) L’incompliment de les instruccions dictades per la Diputació de Barcelona amb vista al
bon funcionament del servei.
e) 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 de les tarifes sense autorització de la Diputació de Barcelona.
h) La no disposició dels Fulls de Reclamacions a disposició dels clients.
i) No participar en el desenvolupament del Sistema de Qualitat Turística en Destinació
(SICTED): assistència a les reunions i tramesa de la informació requerida o qualsevol
altre projecte de la Diputació de Barcelona que siguin convidats els concessionats.
j) Incompliment del programa de bones pràctiques ambientals, mesures per a l’estalvi
energètic i mesures per al reciclatge dels residus generats.
k) No mantenir l’equipament en correcte estat de neteja i manteniment.
l) L'incompliment dels horaris i calendari d'obertura pactats sense previ acord.
m) 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 equipament 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 de millora 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) L’aplicació de tarifes per import superior al màxim establert.
k) La cessió de la gestió i explotació del servei a tercers sense el consentiment de la
Diputació de Barcelona.
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l) Tancar l’equipament sense una motivació concreta i sense comunicació prèvia a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
m) La inhibició en el compliment de les seves funcions.
n) Observar desatenció en el compliment de la normativa legal vigent que sigui
d’aplicació en el desenvolupament de l’activitat
o) El tercer incompliment greu en un període d’un any serà considerat com a
incompliment molt greu.
2.6) Penalitats
1.- Els incompliments lleus seran penalitzats amb:
-

Una multa de fins a 150€ i, en cas de reincidència, de fins a 200€.

No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb una simple mesura
d’advertiment, si s’han reparat els fets constitutius de la infracció, o si en el decurs d’un any
no s’han obert expedients penalitzadors.
2.- Els incompliments greus seran penalitzats amb:
- Una multa de fins a 300€ i, en cas de reincidència, de fins a 600€.
No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb la revocació de la concessió.
3.- Els incompliments molt greus seran penalitzats amb:
-

Una multa de fins a 1.500€ o, alternativament la revocació de la concessió.

La imposició de penalitats serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la
situació alterada per ell mateix al seu estat originari així com amb la indemnització dels
danys i perjudicis causats.
Quan es causin danys en béns de titularitat de la Diputació de Barcelona, la direcció tècnica
del parc determinarà l’import de la reparació, que serà comunicat a l’infractor o a qui hagi de
respondre per ell per al seu pagament en el termini que s’estableixi.
Quan les actuacions penalitzables siguin comeses per vàries persones conjuntament,
respondran a totes elles de forma solidària.
Per a la imposició de les penalitzacions abans esmentades es seguirà un procediment amb
audiència prèvia de l’interessat.
2.7) Intervenció del servei
Si de l’incompliment del contracte per part del concessionari es derivi una pertorbació del
servei o es produís lesions als interessos dels usuaris i de la Diputació de Barcelona no
decidís la resolució del contracte, es podrà acordar la intervenció del servei per part de la
Diputació de Barcelona, fins que desapareguin les causes d’incompliment del contracte.
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En tot cas, el concessionari haurà d’abonar a la Diputació de Barcelona els danys i
perjudicis efectivament li hagin estat irrogats.
2.8) Termini de recepció de l’equipament
El termini especial de recepció serà d’un mes a comptar des de la realització de l’objecte de
la present concessió, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent
document acreditatiu.
2.9) Reversió de les instal·lacions a la Diputació de Barcelona
Una vegada extingit el concessionari deixarà les dependències objecte de concessió lliures,
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
disposicions escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present
concessió es verifiqui en les condicions convingudes.
2.10) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 30 dies a comptar des de la data de recepció de l’equipament.
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 tant sols podrà subcontractar vàlidament la realització de prestacions
accessòries del contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 289 del
TRLCSP .
2.13) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el concessionari haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
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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 Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013, 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).
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 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
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propietat del concessionari o del seu personal, hauran de disposar dels corresponents
certificats o pòlisses actualitzades
El concessionari, per la seva banda, haurà de contractar una pòlissa d'assegurança pel
mobiliari, equips i continent de la seva propietat dins l'equipament, contra robatori,
vandalisme i incendi.
2.18) Lloc de realització de l’objecte del contracte
El lloc fitxat per a la prestació del la concessió administrativa és l’Observatori Astronòmic del
Garraf situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol”, propietat de la Diputació de Barcelona, dins
del Parc del Garraf
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 del Garraf.
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
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es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del
RDLOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions d’aquesta per a l’estricte i
exclusiva prestació contractual, d’acord amb les prescripcions tècniques del contracte.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la establerta,
o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o les instruccions de la
Diputació de Barcelona, el concessionari, serà considerat responsable del tractament i
respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions
que es puguin produir al respecte.
C.- Titularitat del Fitxer.
Les dades que seran tractades en el decurs del present contracte seran les identificatives de
nom i cognoms, data de naixement, DNI, telèfon, adreça postal i adreça electrònica.
D.- Obligacions específiques del concessionari, com a encarregat del tractament.
El concessionari, queda obligat i es compromet en relació a les dades de caràcter personal
obtingudes com a conseqüència de la prestació contractual:
 A utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de les prestacions contractuals
encarregades en execució del contracte i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat
distinta o incompatible.
 A no difondre-les ni permetre’n l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la
seva conservació, a terceres persones, sense autorització de la Diputació de Barcelona
(responsable del fitxer).
 A no conservar cap còpia dels suports que continguin les dades de caràcter personal
objecte de tractament.
 A adoptar i aplicar les Mesures de Seguretat de Nivell Bàsic, segons s’indica en el punt
H, d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al Títol VIII
Reglament de desenvolupament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que
provenen del fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, responsable del fitxer, i
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, el
concessionari, haurà de posar en coneixement de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals immediatament desprès de ser detectada, qualsevol sospita o constatació
d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment de les
mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament.
 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
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i els suports o documents en el que consti alguna dada personal objecte de tractament, una vegada
hagi retornat a la Diputació de Barcelona aquestes dades. El retorn de les dades a aquesta corporació
es durà a terme en el format i suports que s’hagin especificat o, en el cas de no haver-se definit

prèviament, en els utilitzats per el concessionari, per al seu emmagatzematge.
En el cas que una Norma Legal prevegi llur conservació: caldrà indicar-ne quina, el
concessionari, haurà de procedir a la devolució de les dades de caràcter personal i els
suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament a la
Diputació de Barcelona, responsable del fitxer o a l’encarregat del tractament que designi
l’Òrgan de Contractació, el qual garantirà la conservació en compliment de la Norma Legal
de referència.
Un cop finalitzada la relació contractual el concessionari, podrà conservar, adientment
bloquejades, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament,
únicament durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la
seva relació amb la Diputació de Barcelona, responsable del fitxer.
F.- Subcontractació de la realització del tractament.
La subcontractació amb un tercer de la realització del tractament de les dades de caràcter
personal es podrà realitzar sempre que es compleixin el següents requisits:
 El tractament de dades de caràcter personal per part del Subcontractista quedarà sotmès
a les instruccions de la Diputació de Barcelona.
 El concessionari, comunicarà anticipadament i per escrit a la Diputació de Barcelona la
intenció de subcontractar, així com els següents aspectes: percentatge de tasques
subcontractades respecte de l’objecte principal del contracte, identitat del subcontractista
i acreditació de la seva aptitud per a la seva execució.
 El contracte entre el concessionari, encarregat del tractament, i el subcontractista es
formalitzarà complint amb les condicions establertes pel RDLOPD, i en tot cas, de
manera prèvia, es posarà en coneixement del responsable del fitxer qui es proposa
contractar i es facilitarà l’accés a la còpia del contracte.
G.- Transferència Internacional de Dades.
Si el concessionari o el Centre de Procés de Dades estan fora d’Espanya, o és previst que
es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori espanyol caldrà que prèviament al
tractament es compleixi amb els següents requisits:
 Informar al responsable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals que impulsa la
contractació del tipus de tractament a realitzar i de quin és el país destinatari de la
transferència, per tal de poder valorar si cal sol·licitar autorització del director de
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,
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cancel·lació i oposició) per part d’un afectat aquesta serà comunicada a la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona en el termini màxim de 24 hores.

I.- Els productes software.
Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades personals hauran
d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat bàsic que permetin aconseguir
d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la LOPD pel que fa a les
mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.
J.- Causes específiques de resolució del contracte.
Es consideren causes específiques de resolució del contracte per incompliment de les
obligacions contractuals respecte de la protecció de dades, les següents:





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

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

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

Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custòdia de suports
Donat que el tractament es realitzarà en els locals de l’encarregat del tractament les
mesures de seguretat indicades s’inclouran en el document de seguretat d’aquest.
3) DADES ESPECÍFIQUES 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.
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El concessionari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
concessionari a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el
concessionari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a
elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la
informació facilitada per la Diputació.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Així mateix, el concessionari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb
motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la Diputació i l’adequació
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de
coordinació:
-

L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació de Barcelona i el
concessionari.
La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació de Barcelona i el concessionari.
La presència al centre de treball dels recursos preventius de la Diputació de Barcelona i
el concessionari.

3.3) Determinacions particulars de les activitats objecte de concessió
L'Observatori Astronòmic del Garraf és un equipament pedagògic del Parc del Garraf, que té
com a missió oferir i desenvolupar programes educatius que contribueixin a fomentar el
coneixement de l'astronomia afavorint actituds de respecte envers el medi ambient i els
valors naturals i culturals del territori.
El contractista haurà de dissenyar la programació de l’ús públic de l’equipament, així com un
programa pedagògic, que haurà de fonamentar-se en l’experimentació i el treball de camp,
sota el format de cursets, seminaris o programes culturals de temàtica astronòmica, així
com en l’execució de projectes de recerca en l’àmbit de l’astronomia, i haurà de basar-se en
la consecució dels següents objectius:
 Potenciar el coneixement de l’univers aprofitant les bones condicions que es donen a
l’Observatori Astronòmic del Garraf i reforçar l’oferta cultural, pedagògica i científica al
Parc del Garraf i a la resta d’espais que gestiona la Diputació de Barcelona.
 Desenvolupar programes de divulgació astronòmica mitjançant sessions i actuacions
públiques, així com a través dels mitjans audiovisuals de difusió i comunicació.
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 Fomentar les celebracions de reunions científiques i didàctiques sobre Astronomia de
caràcter nacional i internacional.
 Fer de l’Observatori Astronòmic del Garraf un centre especialitzat de recerca sobre els
sistemes estel·lars binaris i múltiples, constituint-se en un dels pocs de tot Europa en
aquesta especialitat.
 Col·laborar en programes especialitzats de recerca científica amb altres centres
nacionals i internacionals.
 Fomentar l'intercanvi d’investigadors en Astronomia dins l'àmbit de la Unió Europea.
 El concessionari garantirà el compliment de tota la normativa vigent en aquest tipus
d’instal·lacions.
 Qualsevol altre ús que no quedi reflectit en el present Plec haurà de ser expressament
autoritzat per la Diputació de Barcelona. En cap cas el concessionari realitzarà activitats
que entrin en competència amb l’Escola de Natura Can Grau.
En relació amb aquests objectius, les empreses licitadores hauran de presentar un
avantprojecte de gestió de l’equipament d’acord amb l’apartat 1.10) dels presents plecs. El
contingut mínim d’aquest avantprojecte serà el següent:
A.- Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte educatiu o pedagògic
d’informació i acollida al visitant cultural i de lleure amb les següents condicions:
a.- Servei pedagògic a grups escolars:
El contractista, durant els dies de curset, haurà de desenvolupar el programa pedagògic
especificat en la documentació lliurada. Per a cada activitat pedagògica amb escolars els
monitors hauran de tenir la qualificació professional adequada.
b.-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…)
c.- 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 natura 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.
d.- Durada i capacitat de les instal·lacions:
Els cursets tindran una durada variable entre 1 i 5 dies consecutius, entre dilluns i
divendres, i podran assistir-hi grups escolars de qualsevol nivell del sistema educatiu.
També es podran organitzar activitats pedagògiques d’1 dia de durada i cursos per a
adults de caire mediambiental durant els caps de setmana.
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e.- 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.
- La coordinació de la participació de l’equipament en el sistema Q de qualitat turística
del parc del Garraf i la Carta Europea de Turisme Sostenible 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.
B.- Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques
ambientals. L’equipament de l’Observatori Astronòmic del Garraf es troba a la zona
d’Olivella, dins del Parc del Garraf, en un indret on no arriben alguns subministraments
d’energia i aigua convencionals, la qual cosa exigeix la utilització de fonts alternatives i
l’estalvi dels recursos. A banda aquest equipament, com tots els dels parcs, han de complir
una funció pedagògica en relació amb la utilització i consum d’energies i recursos
renovables.
En aquest sentit, aquest programa té com a objecte la incorporació, en la gestió dels
equipaments, del conjunt de pràctiques i procediments destinats a garantir un ús eficient
dels recursos i fonts d’energia, així com la seva divulgació entre els usuaris.
Objectius generals
-

Elaborar un conjunt de mesures d’eficiència en la utilització de la energia elèctrica o de
gas.
Elaborar un conjunt de mesures d’eficiència en la utilització de l’energia com a font de
calefacció, procedent del dipòsit de gas o de plaques solars tèrmiques.
Elaborar un conjunt de mesures d’eficiència en el consum d’aigua.
Elaborar un conjunt de mesures d’eficiència en la gestió de residus.
Elaborar un conjunt de mesures de difusió de les bones pràctiques ambientals en la gestió
de l’equipament.

C.- Proposta per a l’elaboració de projectes de col·laboració amb organismes i
entitats que tinguin com a objectiu la millora de l’oferta d’activitats i serveis de
l’equipament objecte de la concessió en especial altres organismes científics
astronòmics
-

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

-

Establiment de mecanismes de col·laboració amb entitats presents al Parc i el seu entorn
(ajuntaments, concessionaris, centres educatius, entitats culturals), incloent una oferta
específica adreçada als centres educatius i entitats culturals dels municipis del Parc i del
seu entorn.
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Posteriorment, dins el termini màxim de tres mesos naturals des de la formalització del
contracte, l’empresa contractista haurà de concretar un projecte de gestió i explotació de
l’equipament amb una proposta de programa detallat que haurà de lliurar-se a l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, concretant allò previst al
avantprojecte i que contindrà, com a mínim, els continguts següents, d’acord amb el guió
que es desenvolupa a continuació:
1.

Objectius generals de l’equipament

1.1 Abast de l’equipament pel que fa als seus destinataris.
L'Observatori ofereix programes de formació i lleure de qualsevol nivell educatiu i edat,
per la qual cosa s'adaptaran de manera personalitzada els continguts de les visites.
1.2 Acció educativa en l’àmbit escolar.
L'Observatori s'estableix com a una eina important i de qualitat per fer entenedors i
desenvolupar els continguts curriculars sobre ciències del cosmos, astrofísica i altres
ciències i pràctiques afins. Tanmateix, s'estableix també com un recurs educatiu no
formal.
En general, les activitats de l'Observatori promocionaran sempre el mètode científic
basat en l'observació, l'experimentació i la contrastació crítica dels coneixements.
1.3 Acció educativa en l’àmbit del lleure.
Procurar un coneixement de l'univers, així com de les tècniques d'observació tot
desenvolupant activitats de caire informal, però al mateix temps, rigoroses en el seu
contingut.
1.4 Integració en el territori.
L’observació astronòmica necessita d'un medi ambient ben conservat, ja que la bona
qualitat del cel només es pot assolir en llocs de poca contaminació atmosfèrica i
lumínica, com ara el Parc del Garraf.
Tanmateix el desenvolupament del concepte del nostre planeta com a illa del cosmos
amb unes condicions físico-ambientals molt especials, facilita arguments
inqüestionables sobre la necessitat d'unes bones pràctiques de conservació
mediambiental a nivell global.
Precisament, un gran punt fort de mantenir un observatori astronòmic al Parc del
Garraf, és que tot i estar situat a menys de 30 km de grans ciutats, és un lloc on hi ha
un cel de gran qualitat a l'abast de milions de persones.
2. Descripció del servei
2.1 Programes educatius
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Objectius específics.
Programació: proposta d’activitats.
Recursos didàctics.
Avaluació dels resultats
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2.2 Programes de lleure
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

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

2.3 Promoció i difusió de l’equipament
2.3.1 Estratègies i mitjans de projecció externa.
2.3.2 Estratègies i mitjans de col·laboració amb altres equipaments, entitats i
institucions de l’àmbit territorial.
3. Condicions funcionals
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

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

4 Organització i gestió dels recursos humans
4.1
4.2
4.3
4.4

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

5 Estudi de viabilitat econòmica
5.1 Pressupost dels costos de gestió.
5.2 Previsió d’ocupació i d’ingressos.
5.3 Balanç i mecanismes d’equilibri pressupostari
El projecte de gestió i explotació de l’equipament amb el programa detallat elaborat pel
concessionari s’haurà de sotmetre a la consideració de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, la qual pot introduir els ajustos que cregui necessaris. Un cop
determinat definitivament el projecte amb el programa, el contractista es farà càrrec de la
prestació del servei públic comunicant puntualment a la Diputació de Barcelona la marxa
d'aquest servei, així com la de qualsevol novetat, imprevist, canvi, etc.
En cas de pròrrogues, l’empresa contractista haurà de presentar un nou projecte i programa
de gestió i explotació pels dos anys de pròrroga següents. Aquesta nova proposta haurà de
ser validada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
3.4) Determinacions particulars de les instal·lacions afectes al servei públic
A) Obres i instal·lacions que hagués de realitzar el contractista.
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Abans d’efectuar qualsevol tipus d’actuació en les instal·lacions el concessionari haurà
d’obtenir l’expressa autorització de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals requerint, si s’escau,
l’aprovació del corresponent projecte per part d’aquesta corporació.
B)

Obres i instal·lacions, béns i medis auxiliars que aporta la Diputació al
contractista

Per a la gestió de l’equipament i el desenvolupament de les activitats i serveis esmentats en
el present plec, la Diputació de Barcelona facilitarà al contractista la masia “Can Tòfol” amb
els terrenys que la rodegen i que són delimitats en el Plànol Annex I.
En l’Annex V dels presents plecs es relaciona l’inventari del mobiliari i instal·lacions per a les
activitats educatives i docents que es realitzin en l’equipament.
C) Obligacions de manteniment del contractista de les obres, instal·lacions, béns i
medis auxiliars aportats per la Diputació
El concessionari haurà de conservar la casa, les instal·lacions, el material inventariat i els
espais exteriors objecte de contracte 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.
3.5) Especificitats del règim econòmic del contracte
A) Memòria d'activitats
El concessionari 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, productes venuts i resums diaris i mensuals segons models i fitxes
lliurades a tal efecte per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
B) Inventari
Posteriorment a la formalització del contracte, la Diputació de Barcelona i el concessionari,
aixecaran acta del mobiliari i d'altres béns i instal·lacions, paraments i estris a utilitzar.
La Diputació de Barcelona actualitzarà aquests inventaris conjuntament amb el
concessionari mitjançant les revisions que consideri oportunes, preferentment anualment, i
amb caràcter necessari al finalitzar la concessió, i aixecarà la corresponent acta que haurà
de ser signada per ambdues parts.
L'Oficina Tècnica de Parcs Naturals es reserva el dret a modificar aquesta periodicitat de
forma raonada i sempre que necessitats del servei ho demanin.
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Qualsevol restitució o canvi del material inventariat, propietat de la Diputació de Barcelona,
haurà de ser notificat i aprovat per l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals. El nou aparell serà
propietat de la Diputació de Barcelona mitjançant el tràmit oportú.
Serà a càrrec del concessionari la substitució del material inventariat malmès, deteriorat o
desaparegut, qualsevol que sigui la causa, havent de ser prèviament autoritzat per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals.
C) Relació de documentació a presentar anualment
Mensualment:
 Resum d’ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
 Qüestionari d’avaluació que les escoles han d’omplir un cop finalitzada l’estada o curset
Fins l’1 de setembre de cada any:
 Proposta de tarifes
 Proposta d’inversions previstes per l’any següent amb el pressupost detallat i desglossat
 Proposta de programa d’activitats per l’any següent amb la corresponent projecció
econòmica
 Proposta de la plantilla de personal necessari per a la gestió del servei, així com pel
correcta funcionament dels serveis acordats
Fins l’1 de desembre de cada any:


Relació de factures justificatives de la inversió realitzada en concepte de mobiliari i utillatge

Fins el 31 de gener:





Inventari actualitzat dels bens mobles i existents a la instal·lació o equipament
Compte de pèrdues i guanys comparatiu amb els pressupostos inicials
Pressupost d’ingressos i despeses previst per l’any següent
Memòria d’activitats: on es detallin les escoles que han participat, les dades de les
mateixes i totes les activitats i serveis prestats.
 Relació dels grups escolars i famílies que ha donat servei el concessionari.

341

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANNEX I AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
PLÀNOLS.- ÀMBIT DE GESTIÓ:
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ANNEX II AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
PREUS BÀSICS A APLICAR ALS SERVEIS QUE S’OFEREIXEN A L’OBSERVATORI
ASTRONÒMIC DEL GARRAF
Definició de preu bàsic:
El preu bàsic és el preu màxim que el contractista podrà aplicar als usuaris per a
determinats serveis considerats precisament com a bàsics, amb independència d’altres
serveis, en els quals el contractista podrà fer altres propostes de preus privats que, en tot
cas, hauran de ser aprovats per la Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
El preu bàsic opera, doncs, com a topall en aquests serveis, tot i que, tal com preveu aquest
Plec, el contractista pot oferir preus més baixos:
-

Sessions per a grups de 30 alumnes, que es dividiran en dos subgrups de 15, que fan
estada a la Escola de Natura de Can Grau. L'activitat s'adaptarà a les necessitats i
interessos del grup. Preus per alumne:
- Sessió d'una hora

-

8,00

Sessions concertades per a públic en general que inclouen xerrada amb projecció,
sessió de planetari i observació (substituïda per visualització de gravacions en vídeo en
cas de mal temps):
Una sessió de dues hores (tarda - vespre).
- Preu per assistent individual
- Preu per grup màxim de 20 persones

-

€

15,00 €
180,00 €

Sessió de planetari i observació del Sol (només si el temps ho permet). Durant els dos
matins de diumenges a l'any que l'observatori estarà obert al públic sota un horari
convingut amb la Diputació (veure Annex III). Sessió de 30 minuts per a un mínim de 5
persones:
- Preu per assistent (nens a partir de 7 anys)

5,00

€

Curs d'introducció a l'astronomia de 9 hores de durada per a un mínim de 8 persones (la
capacitat màxima és de 20 persones):
- Preu per assistent

50,00
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ANNEX III AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I D’OBERTURA DE L’EQUIPAMENT
Com a caràcter general les visites a l’observatori vindran determinades sota demanda,
prèvia reserva, essent generalment visites de les escoles entre setmana i públic familiar el
cap de setmana.
S’informarà a l’oficina del parc, en caràcter trimestral de les visites.
A més, caldrà que l’equipament estigui obert dos matins de diumenge a l'any convinguts
amb la Diputació.
ANNEX IV AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
ESTUDI ECONÒMIC I PREVISIÓ DE VISITANTS
A la taula següent es fa una estimació del previsible balanç econòmic de l’equipament de
l’Observatori Astronòmic del Garraf pel període de 10 anys de durada de la concessió més
dos anys de possible pròrroga. En total, per tant la previsió per 12 anys.
Pel tal d’elaborar la proposta s’han fet les previsions pel que fa a número de visites, així com
pel que fa a ingressos, despeses i resultats d’explotació pels anys de durada de la
concessió. Aquestes previsions es fan tenint en compte els resultats econòmics dels últims
anys, així com les diferents activitats que es duen a terme en aquest equipament.
Visitants:
2017
Sessions i cursets
Nit d’Estels
Escolars
Reunions de
recerca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

500
60
700

510
61
714

520
62
728

531
64
743

541
65
758

552
66
773

563
68
788

574
69
804

586
70
820

598
72
837

609
73
853

622
75
870

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

Ingressos expressats en euros
2017
Total Ingressos
5.500,00

2018
5.681,50

2019
5.868,99

2020
6.062,67

2021
6.262,73

2022
6.469,40

2023
6.682,89

2024
6.903,43

2025
7.131,24

2026
7.366,57

2027
7.609,67

2028
7.860,79

2018
510,00

2019
520,20

2020
530,60

2021
541,22

2022
552,04

2023
563,08

2024
574,34

2025
585,83

2026
597,55

2027
609,50

2028
621,69

1.020,00
100,00
2.958,00
4.588,00

1.040,40
100,00
3.017,16
4.677,76

1.061,21
100,00
3.077,50
4.769,32

1.082,43
100,00
3.139,05
4.862,70

1.104,08
100,00
3.201,83
4.957,96

1.126,16
100,00
3.265,87
5.055,11

1.148,69
100,00
3.331,19
5.154,22

1.171,66
100,00
3.397,81
5.255,30

1.195,09
100,00
3.465,77
5.358,41

1.218,99
100,00
3.535,08
5.463,58

1.243,37
100,00
3.605,79
5.570,85

2019
1.191,23

2020
1.293,35

2021
1.400,03

2022
1.511,45

2023
1.627,78

2024
1.749,21

2025
1.875,94

2026
2.008,17

2027
2.146,10

2028
2.289,94

Total ingressos 2017‐2026:
Despeses expressats en euros
2017
Compres
500,00
Despeses
Explotació
1.000,00
Cànon
100,00
Personal i altres
2.900,00
Total Despeses
4.500,00
Total despeses 2017‐2026:
RESULTAT expressats en euros
2017
Saldo total
1.000,00
Saldo total 2017‐2026:

63.929,44

49.178,77

2018
1.093,50

14.750,66
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ANNEX V AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
INVENTARI DEL MOBILIARI DE L’EQUIPAMENT DE “CAN TÒFOL”, PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
- 2 matalassos de 90 x 200 cm
- 1 taula fòrmica de 200 x 80 cm amb 4 potes cromades
- 1 taula ordenador amb safata extraïble
- 25 cadires global estructura pintada gris plata
- 25 cadires metàl·liques color verd (en mal estat)
- cadires de plàstic marró (són de Can Grau, excessivament grans i molt pesades).
- 25 connectors entre cadires per poder formar files
- 1 penjador de peu, metàl·lic
- 1 cadira direcció, tapisseria negre, puja i baixa
- 2 cadires a joc
- 2 mobles amb portes i prestatges interiors de 100 x 40 cm
- 1 armari 200 x 100 x 40 cm amb portes i 5 prestatges interns amb guies per penjar
carpetes
- 1 moble amb 4 calaixos arxivador de 50 x 40 x 140cm
- 5 taules de 160 x 80 cm sobre en fòrmica i peus cromats
- 1 taula fòrmica de 200 x 80 cm amb potes cromades
- 1 taula despatx de 160 80 cm, estructura alumini, amb buc de 3 calaixos i arxiu amb
rodes
- 1 moble armari 100 x 40 x 140 cm amb portes a la part inferior i prestatges.
- 1 llitera plegable paret de 80 cm estructura metàl·lica
- 1 prestatgeria penjada 200 x 60 x 30 cm
- ordinador sala petita
- ordinador 1r pis
- Impressora làser
- Impressora injecció de tinta
- Deshumidificador
ANNEX VI AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES,
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL GARRAF SITUAT A L’EDIFICI
ANOMENAT “CAN TÒFOL” AL PARC DEL GARRAF, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
Model de declaració responsable
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
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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
Microempresa
Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran
empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10 milions
d’euros.
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.
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 les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 54 a 84 TRLCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.9)
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals / materials descrits a la dita clàusula.

-

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 no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

-

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

-

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

 SÍ
-

 NO

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.

 SÍ
-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ
-

 NO

 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, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)


-

NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.

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*
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*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que la Diputació pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.17) del PCAP.

(Lloc, data, signatura i segell)."

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
actuacions del programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals (PPI), per a l’any 2017, relatiu al conveni tipus de cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i
l’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), a la
comarca del Maresme, per un import de 181.354,32 € (cent vuitanta-un mil trescents cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de
maig de 2014 va aprovar el dictamen, amb registre d’acords núm. 212/14, que
proposava l’aprovació del conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla municipal
de prevenció d’incendis forestals (en endavant, PPI), a la comarca del Maresme.
Posteriorment a l’aprovació de l’acord esmentat, i majoritàriament durant el segon
semestre de l’any 2014, es va procedir a la signatura de 32 convenis, tants convenis
com ajuntaments hi ha de la comarca del Maresme, i que disposen del PPI. Aquests
convenis es van subscriure entre aquests ajuntaments, les ADF corresponents i la
Federació d’ADF del Maresme. Cal tenir en compte, però, que els municipis de
Martorelles, Montornès del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de
Martorelles i Vallromanes, tot i que pengen territorialment de la comarca del Vallès
Oriental, pertanyen a l’ADF La Conreria, i aquesta ADF està adscrita dins de la
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Federació d’ADF del Maresme. Aquest fet implica que els convenis signats l’any 2014
amb aquests municipis, i la respectiva ADF, són els convenis per a la gestió i
l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) a la comarca del
Maresme i, per tant, aquests municipis s’inclouen dins d’aquesta comarca, tot i que
físicament corresponen a la comarca del Vallès Oriental. Pel que fa als municipis de La
Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, aquests tenen d’ADF la Serra de Marina, que
pertany a la Federació d’ADF del Maresme, tot i que com passa amb els altres
municipis detallats anteriorment, aquests s’inclouen també territorialment dins de la
comarca del Vallès Oriental, però al pertànyer la seva ADF a la Federació d’ADF del
Maresme, els convenis signats l’any 2014 són els relatius a la gestió i l’execució del
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), a la comarca del Maresme.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de
març de 2016, va aprovar el dictamen, amb registre d’acords núm. 92/16, que
proposava l’aprovació de les actuacions del programa anual del Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2016, relatiu al conveni tipus de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les
agrupacions de defensa forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la
gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (en endavant,
PPI), a la comarca del Maresme.
D’acord amb el pacte primer del conveni de referència, relatiu a l’objecte del conveni,
el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) es durà a terme mitjançant
l’establiment de programes anuals d’execució, quan procedeixi. A partir del 2015, la
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’ha d’encarregar de la
definició i proposta de les actuacions del programa anual.
Segons el mateix pacte primer del conveni, l’aprovació dels programes anuals que
s’hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de
les parts intervinents. En el pacte novè del conveni, relatiu a la vigència, també
s’estableix que, cada any, la Comissió de Seguiment haurà de proposar, per a
l’aprovació pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa
econòmic anual de les actuacions previstes durant l’any en curs.
Seguint el pacte cinquè del conveni tipus de referència, la Comissió de Seguiment és
l’òrgan paritari per a la interpretació del conveni, la seva execució i la proposta de
revisions del PPI i dels seus programes anuals. Entre les seves funcions hi ha la
d’acordar les obres a executar en els respectius programes anuals del PPI.
D’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat, relatiu al desenvolupament del
conveni, la Comissió de Seguiment establirà i acordarà les obres a executar durant
l’any en curs, segons el procediment establert en el mateix pacte sisè, que estableix,
entre d’altres, que la proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i
valorades per la Comissió figurarà en l’acta de la sessió.
D’acord amb les actes de les comissions de seguiment corresponents, reunides durant
l’últim trimestre de l’any 2016 i principis del 2017, s’acorda avaluar positivament el
programa d’actuacions dutes a terme durant l’any 2016 i, conseqüentment, aprovar la

349

Àrea de Presidència
Secretaria General

proposta final de les obres acordades i relatives a les actuacions a executar, segons
els programes anuals d’execució econòmica del Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals (PPI), per a l’any 2017, necessàries per tal de complir amb els objectius del
conveni, i recollides en l’annex 2 al present dictamen, juntament amb l’aportació
econòmica de cada entitat. En aquest annex s’especifica les obres que són objecte
d’actuació, per municipis i per ADF, amb el cost total de les actuacions, i l’aportació
atorgada per la Diputació de Barcelona i per l’ajuntament.
El pacte vuitè del conveni esmentat, relatiu al finançament, pagament i forma de
justificació, estableix que per a la resta d’anualitats, l’aportació de la Diputació de
Barcelona es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el
programa anual, proposat per la Comissió de Seguiment.
D’acord amb el mateix pacte vuitè del conveni, la forma de pagament i el termini de
justificació pels successius anys s’efectuarà en les mateixes condicions que
s’especifiquen en el mateix pacte de referència.
En conseqüència, el present dictamen es complementa amb la relació de les diferents
entitats que participen en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), per a
l’any 2017, i que s’adjunta com annex 1, i amb el programa anual d’execució
econòmica del PPI, que inclou les actuacions a executar per a l’any 2017, i que
s’adjunten com annex 2.
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes
consideren que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en
l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2017.
Vist que la memòria emesa pel cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona justifica la necessitat de procedir a la
continuació de l’execució, durant l’any 2017, del conveni de cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal
(ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla municipal
de prevenció d’incendis forestals (PPI), a la comarca del Maresme, d’acord amb el que
estableix l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, i que s’inclou en l’expedient.
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposen
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions;
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú; els articles
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47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així
com els articles 108 al 112, 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.
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar els annexos 1 i 2 al present dictamen, relatius a les entitats que
participen en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2017
(annex 1), i a les actuacions del programa anual del PPI, per a l’any 2017, separades
per ajuntaments i ADF, i amb les aportacions atorgades per la Diputació de Barcelona i
per l’ajuntament corresponent (annex 2), a realitzar dins del marc del conveni tipus de
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, les
agrupacions de defensa forestal (ADF) i la Federació d’ADF del Maresme, per a la
gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI), a la
comarca del Maresme.
Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de CENT VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (181.354,32€), per tal
de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius
proposats, segons la relació que s’adjunta a l’annex 2 al present dictamen, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2017.
Tercer.- Notificar a les entitats que participen en el Pla municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI), per a l’any 2017, relacionades a l’annex 1 al present
Dictamen, els presents acords, pel seu coneixement i als efectes escaients.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona al “Consell Social de l’Observatori de
la Discapacitat Física”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. L’Observatori de la Discapacitat Física neix fruit de la reflexió en el marc del I Fòrum
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de la Diversitat Funcional celebrat el novembre de 2012 a Barcelona. Amputats
Sant Jordi i COCEMFE van donar l’empenta per a dur a terme la iniciativa
juntament amb l’Observatori del Tercer Sector. La presentació pública de
l’Observatori de la Discapacitat Física va tenir lloc el 18 de març del 2015.
2. L’Observatori de la Discapacitat Física, una eina al servei de les persones amb
discapacitat, s'inspira en la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat, que va tenir lloc a Nova York el 13 de desembre de
2006, la qual destaca la necessitat de: promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i
en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per part de
totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat
inherent.
3. Els valors que inspiren la tasca de l’Observatori de la Discapacitat Física són la
transformació social, complicitat, independència, qualitat, aprenentatge, confiança i
transparència.
4. L’Observatori disposa d’un espai web propi i d’un bloc per recollir la informació
sobre el projecte i els diferents informes i materials generals. L’accés a la informació
és
lliure
i
la
descàrrega
dels
continguts
gratuïta.
http://www.observatoridiscapacitat.org/
5. La Diputació de Barcelona dóna suport a l’Observatori de la Discapacitat Física, i
considera que a través de la creació d’un observatori d’aquestes característiques es
col·labora en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat inherents a la
Convenció de les Nacions Unides, potencia el respecte a la dignitat humana, la
igualtat i la llibertat de totes les persones, i propicia la inclusió de les persones amb
discapacitat possibilitant-les el dret a participar i a decidir de manera autònoma.
6. L’Observatori de la Discapacitat Física és un instrument tècnic al servei de la
societat sense personalitat jurídica pròpia i compta amb una Direcció Estratègica
formada per un Consell de Direcció integrat per associacions de persones amb
discapacitat i els seus familiars i un Consell Social integrat per institucions,
administracions públiques i agents del sector privat.
7. Per tot l’exposat es considera d’interès l’adhesió de la Diputació de Barcelona al
Consell Social de l’Observatori de la Discapacitat Física, un espai concebut com a
marc de col·laboració on entitats públiques, privades i experts oferiran un
assessorament al Consell de Direcció de l’Observatori de la Discapacitat Física en
relació a les prioritats a impulsar, així com sobre l’estratègia general en l’àmbit de la
discapacitat física.
8. La funció d’aquest Consell Social és de caràcter consultiu amb la finalitat d’exercir
un millor control i transparència en la gestió, així com aportar reflexió i coneixement
sobre temes d’interès, qüestions metodològiques, plantejaments, marcar prioritats,
etc. El Consell Social, integrat per institucions, administracions públiques i agents
del sector privat, treballa per fomentar una cultura de les capacitats, promovent una
societat inclusiva on es valorin les capacitats per sobre de les discapacitats.

352

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Vist el que disposen els art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, així com els art. 108 i següents de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya.
2. Vist el punt 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, en data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al “Consell Social de
l’Observatori de la Discapacitat Física”.
Segon.- APROVAR el document “Carta d’adhesió al Consell Social de
l’Observatori de la Discapacitat Física”, la minuta del qual es transcriu a
continuació:
“CARTA D’ADHESIÓ AL CONSELL SOCIAL DE L’OBSERVATORI DE LA
DISCAPACITAT FÍSICA
_____________________________ manifesta el seu suport a l’Observatori de la
Discapacitat Física._________________ considera que a través de la creació d’un
observatori amb aquestes característiques es col·labora en la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat inherents a la Convenció de les Nacions Unides, potencia el
respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat de totes les persones i propicia la
inclusió de les persones amb discapacitat possibilitant-les el dret a participar i a decidir de
manera autònoma.
__________________________ col·laborarà amb aquesta iniciativa i accepta formar
part del seu Consell Social, un espai on entitats públiques, privades i experts oferiran un
assessorament al Consell de Direcció de l’ODF en relació a les prioritats a impulsar, així
com sobre l’estratègia general. També on es reconegui el seu suport i col·laboració.
 Com activitats i accions generals a les quals l’organització es compromet a l’hora de
formar part del Consell Social són:
 Oferir assessorament en l’impuls dels projectes específics, així com sobre l’estratègia
general de l’ODF.
 Donar suport en l’organització de les Jornades que l’ODF porti a terme per donar a
conèixer la seva tasca.
 Participar en les reunions anuals que convoqui el Consell de Direcció, així com en
aquelles reunions específiques de treball que es convoquin de manera puntual.
 Ajudar i col·laborar en la difusió de l’Observatori de la Discapacitat Física a través
dels seus medis i de les seves accions i activitats.
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Així mateix com a membre del Consell Social, té dret a:
 Disposar un espai específic a la pàgina web de l’ODF per destacar la seva funció de
suport i assessorament.
 Disposar del suport de l’ODF per fer difusió de la seva organització a través dels seus
medis, accions i activitats.
El Consell Social tindrà la facultat de definir el seu propi règim de funcionament, que
aprovarà el Consell de Direcció, sense que això comporti cap contrapartida econòmica.
En concret l’àmbit de col·laboració de _____________, com a membre del Consell Social de
l’Observatori
de
la
Discapacitat
Física
anirà
orientat
a
________________________________________.
I per què així consti el Sr./a ______________________ amb DNI________ i com a
representant de _____________ amb CIF_________ signa aquest document.”

Tercer.- FACULTAR a la diputada delegada de Benestar Social per a l’adopció de les
mesures necessàries per a la formalització de l’adhesió de la Diputació de Barcelona
al Consell Social de l’Observatori de la Discapacitat Física.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al “Consell Social de l’Observatori de la
Discapacitat Física”.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial de la subvenció atorgada al Centre de Recursos
Alternatius i Pedagògics de Gràcia, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
“Antecedents
1.

En data 30 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. d’acords
30/14), es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, les quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.

2.

En data 8 de maig de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. d’acords
194/14), es va concedir una subvenció de mil tres-cents setanta-set euros amb
seixanta-dos cèntims (1.377,62 €), entre d’altres entitats, al Centre de Recursos
Alternatius i Pedagògics de Gràcia, NIF G65480907, per realitzar el projecte
“Programa pilot & Adona’t: desenvolupament, competències, víctimes de gènere,
mitjançant el lleure”.
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3.

En data 6 de juny de 2014, el Centre de Recursos Alternatius i Pedagògics de
Gràcia presenta en el Registre d’entrada de la Delegació Territorial del Govern a
la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya la seva acceptació expressa
de la subvenció, la qual arriba al Registre General de Documents de la Diputació
de Barcelona el dia 10 de juny de 2014 (núm. entrada 1400037016). Des de la
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, es procedeix al pagament de la
bestreta del 50% de la subvenció atorgada a aquesta entitat, mitjançant la
comptabilització de l’operació de reconeixement d’obligació número 1404024945
d’import sis-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (688,81 €).

4.

El 23 de desembre de 2014, el Centre de Recursos Alternatius i Pedagògics de
Gràcia presenta en el Registre General de Documents de la Diputació de
Barcelona el Compte Justificatiu Simplificat d’aquesta subvenció el qual arriba al
Registre de Factures el dia 30 de desembre de 2014 i es registra amb el número
1410043651. Aquesta justificació presentava les següents deficiències:
- A l’annex B de l’esmentat compte justificatiu no es relaciones les despeses,
s’adjuntava una relació a banda que no es podia llegir.
- No s’adjunten les fotocòpies dels justificants de les despeses.

5.

En data 13 de gener de 2015, s’envia a l’entitat un requeriment per tal que esmeni
les deficiències detectades.

6.

En data 25 de febrer de 2015 el Centre de Recursos Alternatius i Pedagògics de
Gràcia presenta en el Registre General de Documents de la Diputació de
Barcelona (entrada núm. 1500012011) una carta de resposta, a la qual
acompanya original dels justificants de pagament i l’annex B i C del compte
justificatiu.

7.

A la revisió feta de la documentació aportada el 30 de desembre i el 25 de febrer
de 2015, en relació als annexos A i B s’observa que:
a. El cost total de l’activitat havia estat de 2.942,47€, superant per tant el doble
de la subvenció concedida de 1.377,62€. Complint així el que es disposa a la
base 21.3 b) de les reguladores de la convocatòria.
b. Es justifiquen despeses directes elegibles per l’import de la subvenció
concedida.
c. El pressupost total previst a la sol·licitud era de 22.839,02€, per la qual cosa
s’havia executat només un 12,88% produint-se una desviació entre el
pressupost previst i el pressupost executat del 87,12%.
d. A l’annex A es justifica la desviació pressupostària per haver-se reduït els
ingressos previstos, ja que la subvenció de l’Àrea d’Atenció a les Persones
havia estat del 30,75% de l’import sol·licitat, i no havien rebut la subvenció de
l’Ajuntament de Barcelona prevista a la sol·licitud, la qual comportava un
22,94%. En conseqüència només es justifica el 53,69% de la desviació.
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e. La valoració dels objectius assolits pel programa es favorable quan als
objectius tècnics, no tant pel que fa a l’abast del projecte ja que aquest havia
sofert una reducció a la baixa a causa de la disminució pressupostària.
Malgrat això es considera que tenint en compte les actuacions realitzades es
pot procedir al pagament del 66,57% de la subvenció concedida.
8.

Finalitzada la revisió dels annexos A i B el resultat és el següent:

Pressupost
inicial
22.839,02€

9.

Pressupost
executat
2.942,47€

%
desviació
sense justificar
33,43

Subvenció
concedida
1.377,62€

66,57%
sobre
subvenció concedida
917,08€

Per altra banda a l’annex C es declaren ingressos pel mateix import que el
pressupost total declarat. Aquests ingressos contemplen l’import del pagament
avançat per la Diputació de Barcelona corresponent al 50% de la subvenció
concedida (688,81€), per la qual cosa, de pagar-li a l’entitat la quantitat de
228,27€ corresponent a la diferència entre l’import de la bestreta abonada i
l’import correctament justificat (917,08€) és produiria un finançament en escreix de
228,27€.

10. En conseqüència per tot l’exposat, es proposa l’aprovació inicial de la revocació
parcial de la subvenció concedida al Centre de Recursos Alternatius i Pedagògics
de Gràcia per un import de SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-UN CÈNTIMS (688,81€) atenent al detall següent:
Pressupost
executat
2.942,47€

Ingressos
sense
Diputació
2.253,66€

declarats
aportació

Import
a
liquidar
segons
justificació
presentada
917,08€

Import
finançat
escreix
228,27€

en

Import
revocar

a

688,81€

Fonaments de Dret
1. Article 32 “Aportació de finançament propi a les activitats subvencionades” del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Article 9.1 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
3. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2018).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment pels motius expressats a la part expositiva de la
present resolució, la revocació parcial de la subvenció concedida al Centre de
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Recursos Alternatius i Pedagògics de Gràcia, per un import de SIS-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (688.81€).
Segon.- CONCEDIR a l’entitat beneficiària un termini d’audiència de quinze dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi que pugui
presentar les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportuns.
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació
esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació Privada
Mercè Fontanilles, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a
entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
4. Com a resultat de la revisió de la justificació entrada al Registre de Factures, a la
Fundació Privada Mercè Fontanilles se li ha liquidat una quantitat de la subvenció
inferior a l’atorgada degut a que ha executat parcialment el projecte i, en
conseqüència, ha hagut una desviació en relació a la previsió de despeses
efectuada en la sol·licitud de subvenció presentada, tal com es desprèn de l’informe
del cap de la Unitat Tècnica de Serveis al Territori de 10 de maig de 2016, d’acord
amb el següent detall:
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Beneficiari

Fund. MERCÈ
FONTANILLES

NIF

G59978932

Actuació
subvencionada

Formació pre-laboral en
competències transversals
per a la gestió forestal

Import
subvenció
atorgada

Import
inicial
cost
execució
projecte

Import del
cost per la
execució
parcial del
projecte

Import
pagat per la
justificació
de la
subvenció

Import
reducció
subv. per
l’execució
parcial del
projecte

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1.686,64€

20.000,00€

3.400,00€

286,73€

1.399,91€

1503001631
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Posició

Aplicació
Pressupostària

23
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4. S’ha constatat que la Fundació Privada Mercè Fontanilles no ha ingressat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 37.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(LGS) relatiu al incompliment total o parcial del projecte subvencionat.
2. Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació Privada Mercè Fontanilles,
per l’execució parcial del projecte subvencionat, d’acord amb les dades detallades
seguidament:
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Beneficiari

Fund. MERCÈ
FONTANILLES

NIF

G59978932

Actuació
subvencionada

Formació pre-laboral en
competències transversals
per a la gestió forestal

Import
subvenció
atorgada

Import
inicial
cost
execució
projecte

Import del
cost per la
execució
parcial del
projecte

Import
pagat per la
justificació
de la
subvenció

Import
reducció
subv. per
l’execució
parcial del
projecte

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1.686,64€

20.000,00€

3.400,00€

286,73€

1.399,91€

1503001631
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Posició

Aplicació
Pressupostària

23
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de
quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini,
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Privada Mercè Fontanilles.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació, parcial o total, de les subvencions atorgades a
l’Associació P11 Cultura en Acció, l’Associació de Dones amb Empenta i
l’Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals
i
Transexuals Immigrants (ACATHI), per estar sobrefinançades les activitats
subvencionades en el marc de la convocatòria 6573/2015, de subvencions a
entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord núm. 798/14 de la Junta de Govern reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
4. A la finalització de l’esmentat termini i una vegada revisades les justificacions, les
entitats que es relacionen a continuació tenen un sobrefinançament del projecte
subvencionat que es desprèn de l’Annex C del compte justificatiu que varen
presentar.
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Entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc
de la convocatòria 6572/2015, expedient número 2014/0009586, que de l’Annex C de la justificació de la subvenció
presentada es desprèn un finançament superior al cost d’execució del projecte:

Beneficiari

Associació P11
CULTURA EN
ACCIÓ
Associació DONES
AMB EMPENTA
Associació
Catalana per a la
Integració
d’Homosexuals,
Bisexuals
i
Transexuals
Immigrants
(ACATHI)

G66071895

Racismes

2.300,00

5.005,96

5.100,00

Import del
finançament
en escreix
en el què es
redueix la
subvenció
94,04

G61266649

La Salut de les
Dones: Diversitat i
Realitats

4.490,47

17.000,00

1.990,47

4.490,47

1503001621

33

G/60300/23110/48900

Plataforma
de
Serveis
per
a
Immigrants LGTB

1.303,53

15.800,00

17.103,53

1.303,53

1503001626

09

G/60300/23110/48900

NIF

G63476097

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import cost
execució
projecte

Import del
finançament
declarat
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Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

1503001631

15
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Àrea de Presidència
Secretaria General

5. La normativa d’aplicació a les subvencions assenyala que el total d’aportacions que
es reben en concepte de subvenció per a un projecte determinat no pot superar el
100% del seu cost; la qual cosa, determinarà que la subvenció atorgada s’hagi de
revocar per l’import del sobrefinançament. Per aquest motiu, es proposa la
revocació de les subvencions atorgades a les entitats relacionades al paràgraf 4
d’aquesta part expositiva, per l’import del sobrefinançament detallat a l’esmentat
paràgraf.
6. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han ingressat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
indica que l’import de les subvencions mai podrà, aïlladament o en concurrència
amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superar el cost de l’activitat
subvencionada.
2. Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16,de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació, parcial o total, de la subvenció concedida a les següents entitats, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el
marc de la convocatòria 6572/2015, expedient número 2014/0009586, que de l’Annex C de la justificació de la
subvenció presentada es desprèn un finançament superior al cost d’execució del projecte:

Beneficiari

Associació
CULTURA
ACCIÓ

NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import cost
execució
projecte

Import del
finançament
declarat

Import del
finançament
en escreix
en el què es
redueix la
subvenció

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

P11
EN

G66071895

Racismes

2.300,00

5.005,96

5.100,00

94,04

1503001631

15

G/60300/23110/48900

Associació DONES
AMB EMPENTA

G61266649

La Salut de les
Dones: Diversitat i
Realitats

4.490,47

17.000,00

21.990,47

4.490,47

1503001621

33

G/60300/23110/48900

1.303,53

15.800,00

17.103,53

1.303,53

1503001626

09

G/60300/23110/48900

Associació
Catalana per a la
Integració
d’Homosexuals,
Bisexuals
i
Transexuals
Immigrants
(ACATHI)

G63476097

Plataforma
de
Serveis
per
a
Immigrants LGTB
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari, per a practicar el tràmit d’audiència, un termini de
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportuns per justificar la subvenció. Finalitzat el tràmit d’audiència,
si l’interessat no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació total de les subvencions atorgades a l’Associació d’Imatge
Fotogràfica i Documental “PIEL DE FOTO”, l’Associació Intercultural
Llatinoamericana Dosmundosmil, l’Associació INSPIRA-T, el Consell de Joves
de Terrassa, l’Associació de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya i l’AMPA Jaume
Callís, per no haver presentat la justificació de la subvenció que els va ser
concedida en el marc de la convocatòria 6573/2015, de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
4. A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la
preceptiva justificació de la subvenció, mitjançant el Compte Justificatiu Simplificat
acompanyat de les factures i justificants de pagament relacionats a l’Annex B
d’aquest Compte justificatiu, són:
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Entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc de la
convocatòria 6572/20151, expedient número 2014/0009586, que, durant l’any 2016, no han presentat la justificació de la
subvenció atorgada per a l’any 2015.

Beneficiari

ASSOCIACIÓ D'IMATGE
FOTOGRÀFICA
I
DOCUMENTAL “PIEL DE
FOTO”
AS.
INTERCULTURAL
LLATINOAMERICANA
DOSMUNDOSMIL

NIF

Actuació subvencionada

G65029928

Distrito
4.
Fotografia
participativa en el Prat de
Llobregat
i

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent de
justificar

Import
bestreta
pagada

Núm. Operació
comptable (AD)

posició

Aplicació Pressupostària

G/60300/23110/48900

2.598,99

2.598,99

zero

1503001624

44

1.323,28

1.323,28

zero

1503001631

35

G/60300/23110/48900

G61518965

Integració
sociolaboral

acollida

ASSOCIACIÓ INSPIRA-T

G66280215

Inspira-t

2.493,62

2.493,62

zero

1503001631

37

G/60300/23110/48900

CONSELL DE JOVES DE
TERRASSA
AS.
DE
JOVENES
ECUATORIANOS
EN
CATALUNYA

G65753519

Desenvolupament
associacionisme juvenil

1.600,00

1.600,00

zero

1503001631

41

G/60300/23110/48900

G64814775

Lidera el canvi a Sant
Andreu

1.662,20

1.662,20

zero

1503001631

44

G/60300/23110/48900

AMPA JAUME CALLÍS

G58891276

Em necessites?

1.323,28

1.323,28

zero

1503001631

46

G/60300/23110/48900
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5. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la
subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 6573/2015; així com la forma i els documents que cal presentar per
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 17, 18, 19, 20, 21 i 22).
3. L’art. 34.3 de la LGS assenyala que es perdrà el dret al cobrament de la subvenció
en el supòsit de falta de justificació.
4. Vist l'apartat 3.3.b), de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16,de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats d’acord a les dades
detallades seguidament:
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Entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc de la
convocatòria 6572/20151, expedient número 2014/0009586, que, durant l’any 2016, no han presentat la justificació de la
subvenció atorgada per a l’any 2015.
Beneficiari

ASSOCIACIÓ D'IMATGE
FOTOGRÀFICA
I
DOCUMENTAL “PIEL DE
FOTO”
AS.
INTERCULTURAL
LLATINOAMERICANA
DOSMUNDOSMIL

NIF

Actuació subvencionada

G65029928

Distrito
4.
Fotografia
participativa en el Prat de
Llobregat
i

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent de
justificar

Import
bestreta
pagada

Núm. Operació
comptable (AD)

posició

Aplicació Pressupostària

G/60300/23110/48900

2.598,99

2.598,99

zero

1503001624

44

1.323,28

1.323,28

zero

1503001631

35

G/60300/23110/48900

G61518965

Integració
sociolaboral

acollida

ASSOCIACIÓ INSPIRA-T

G66280215

Inspira-t

2.493,62

2.493,62

zero

1503001631

37

G/60300/23110/48900

CONSELL DE JOVES DE
TERRASSA
AS.
DE
JOVENES
ECUATORIANOS
EN
CATALUNYA

G65753519

Desenvolupament
associacionisme juvenil

1.600,00

1.600,00

zero

1503001631

41

G/60300/23110/48900

G64814775

Lidera el canvi a Sant
Andreu

1.662,20

1.662,20

zero

1503001631

44

G/60300/23110/48900

AMPA JAUME CALLÍS

G58891276

Em necessites?

1.323,28

1.323,28

zero

1503001631

46

G/60300/23110/48900
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportunes per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini,
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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