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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 9 de novembre 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 tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta,
senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU),
senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí
Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i
Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges
(ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyores Núria
Marín i Martinez (PSC-CP), senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteixen, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU), i el diputat
senyor Arnau Funes i Romero (Entesa).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i el tresorer accidental,
senyor Jordi Espasa Costa.
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa
(CiU), els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Manuel Reyes López (PP) i la diputada
senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa).
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 26 d’octubre de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
341/2016-H, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
senyora XXX contra el Decret de 27 de juliol de 2016 que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts
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amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, a la
carretera BV-1414, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a causa de la
col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la via.
3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9391/2017, de data 5 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 32 de Barcelona, en el
procediment número 516/2017, instat per la senyora XXX contra la Diputació de
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat temporal
derivada d’accident/malaltia professional.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9597/2017, de data 6 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 2 de Terrassa en el
procediment núm. 635/2017-MG, instat per la senyora XXX contra la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Fons de Garantia Salarial, en
reclamació de cessió il·legal de treballadors.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10013/2017, de data 18
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2017-M,
procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CONC-CCOO) contra el Decret d’1 de maig de 2017, que declarava la
inadmissió, per manca de legitimació, del recurs de reposició formulat en relació
amb el procés selectiu núm. S-04/17, per cobrir suplències per al lloc de treball de
subaltern.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10012/2017, de data 18
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 227/2017-M,
procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CONC-CCOO) contra el Decret de 24 d’abril de 2017, que declarava la
inadmissió per manca de legitimació del recurs de reposició formulat en relació
amb el procés selectiu núm. S-01/17, per cobrir suplències per al lloc de treball de
guarda forestal.

Direcció de Relacions Internacionals
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament 2017, per un import total de 98.599,61 € (noranta-vuit mil cinccents noranta nou euros amb seixanta-un cèntims).

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
segona ampliació del termini de resolució de la convocatòria, que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per donar suport a projectes d’educació per al desenvolupament any
2017, així com la modificació de la base 12 reguladora de l’òrgan col·legiat per a
la proposta de resolució.

2

Àrea de Presidència
Secretaria General

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Intendència de Montevideo (Uruguai) per a la reorientació de l’Observatori de
Cooperació descentralitzada.

10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del pressupost de l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia:
Mares de Txetxènia i la seva lluita contra la impunitat en les desaparicions
forçades” de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles, subvencionada en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya SL, per a
la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit de BarcelonaCatalunya l’any 2017, per un import d’1.000.000. € (un milió d’euros).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de justificació fins al
30 de juny de 2017.
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins al
30 de juny de 2017.
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30 de
juny de 2016, fins al 30 de novembre de 2016 i fins al 31 de gener de 2017.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
15. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000 € (vuitanta mil
euros), a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local
“Inversió reposició infraestructura sanejament”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats
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16. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil
euros), a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local
“Expropiació finca 11536”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
17. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 € (quaranta-cinc
mil euros), a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local
“Inversió reposició escoles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
18. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 (cinquanta mil
euros), a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Vestidors camp de futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 € (deu mil euros), a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local “Cobriment de
les grades”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 65.000 € (seixanta-cinc mil
euros), a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Videovigilància”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
21. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta-mil
euros), a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Intervenció centre cultura de Santa Agnès”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
22. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació
local “Mobiliari nova biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
23. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €
(cent deu mil euros), a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a finançar
l’actuació local “Inversions 2017. Béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.
24. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 65.000 €
(seixanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a
finançar l’actuació local “Inversió 2017. Obres”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
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Programa de Crèdit Local
25. BADALONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 599.462,52 € (cinc-cents noranta-nou mil
quatre-cents seixanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de
Badalona, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
26. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 96.691,58 € (noranta-sis mil sis-cents
noranta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Molins de Rei,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.
27. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 377.025,04 € (tres-cents
setanta-set mil vint-i-cinc euros amb quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria
local, per al període 2018-2020, per una quantia màxima de 4.000 000 € (quatre
milions d’euros).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial
de les subvencions concedides a diverses entitats i federacions, en el marc de les
convocatòries, en règim de concurrència competitiva, per a activitats i projectes
culturals de cultura popular i tradicional a la demarcació de Barcelona, per a l’any
2016.
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord 17/X/245553 “Teatre Valls de Torroella, 3a Fase” i, en
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de
155.939,64 € (cent cinquanta-cinc mil nou-cents trenta-nou euros amb seixantaquatre cèntims).

5

Àrea de Presidència
Secretaria General

31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió d’ajuts en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals
públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació a la
demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2017, per un import total de
359.000,00 € (tres-cents cinquanta-nou mil euros).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’adequació del talús
de l’Avinguda Catalunya i tall de carril, a la carretera BV-1604, al terme municipal
de Parets del Vallès, a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en resolució de
l’expedient núm. 2017/7762.
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’estassada de vegetació, a la
carretera BV-1211, al terme municipal de Vacarisses, a favor de l’Ajuntament de
Vacarisses, en resolució de l’expedient 2017/8167.
34. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de modificació de pas
de vianants i encaminadors en vorera, a la carretera BV-1221, al terme municipal
de Terrassa, a favor d’Aldi Supermercados, SL, en resolució de l’expedient
2017/8423.
35. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització per la plantació d’arbres a la
carretera BV-3001, al terme municipal de Cardona, a favor del senyor XXX, en
resolució de l’expedient 2017/8807.
36. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de restitució d’accés
eliminat provisionalment, a la carretera BV-2002, al terme municipal de Sant Boi
de Llobregat, a favor del Ministerio de Fomento-Demarcación de carreteras del
Estado en Catalunya, en resolució de l’expedient 2017/9488.
37. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de condicionament
d’accés existent, dos senyals tipus P-1a i P-1b, dos rètols de càmping, dos rètols a
l’accés, a la carretera C-37z, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, a
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/7459.
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’expedient de contractació d’obres del “Projecte de revestiment de cunetes i
millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017 (9 lots)”, mitjançant
sistema harmonitzat, procediment obert amb un únic criteri de valoració i un preu
de licitació de 18.899.161,33 € (divuit milions vuit-cents noranta-nou mil cent
seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims).
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un acord de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de Barcelona
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), relatiu a
l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de
Moià.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc
municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, als ajuntaments de Berga i el Prat de
Llobregat, per un import total de 56.200 € (cinquanta-sis mil dos-cents euros), i
així mateix, desestimar per esgotament de crèdit, les sol·licituds dels ajuntaments
de Cardedeu i de Sabadell per a la concessió de subvencions en el marc de la
referida convocatòria.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de l’any 2016 per a les
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació
de Barcelona, per no justificar dins de termini l’activitat subvencionada, per un
import de 35.761,90 € (trenta-cinc mil set-cents seixanta-un euros amb noranta
cèntims).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2017.- Per
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 26 d’octubre de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 341/2016-H, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per la senyora XXX contra el Decret de 27 de juliol 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 22 de novembre de 2015, a la
carretera BV-1414, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a causa de la
7
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col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la
via.- 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 següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 341/2016-H, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX contra el Decret de 27 de juliol 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 22 de novembre de
2015, a la carretera BV-1414, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a causa
de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la
via.
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. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 341/2016-H, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra el Decret de 27 de juliol
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 22 de
novembre de 2015, a la carretera BV-1414, en el terme municipal de Cerdanyola del
Vallès, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va
irrompre a la via.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9391/2017, de data 5
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 32 de
Barcelona, en el procediment número 516/2017, instat per la senyora XXX contra
la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria
General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat
temporal derivada d’accident/malaltia professional.- La Junta de conformitat amb
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la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Social número 32 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part demandada, en el procediment núm. 516/2017, instat per la
senyora XXX contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008 en reclamació
d’incapacitat temporal derivada d’accident/malaltia professional.
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.
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 32 de Barcelona en el
procediment número 516/2017 instat per la senyora XXX contra la Diputació de
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i Activa Mutua 2008 en reclamació d’incapacitat temporal derivada
d’accident/malaltia professional.
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.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9597/2017, de data 6
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 2 de
Terrassa en el procediment núm. 635/2017-MG, instat per la senyora XXX contra
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Fons de
Garantia Salarial, en reclamació de cessió il·legal de treballadors.- La Junta de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Social número 2 de Terrassa ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part demandada, en el procediment núm. 635/2017-MG, instat per
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la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés i el Fons de Garantia Salarial en reclamació del reconeixement de cessió il·legal
de treballadors.
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.
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 2 de Terrassa en el
procediment núm. 635/2017-MG, instat per la senyora XXX contra la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en
reclamació del reconeixement de cessió il·legal de treballadors.
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.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10013/2017, de data 18
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
250/2017-M, procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya (CONC-CCOO) contra el Decret d’1 de maig de 2017, que declarava la
inadmissió, per manca de legitimació, del recurs de reposició formulat en relació
amb el procés selectiu núm. S-04/17, per cobrir suplències per al lloc de treball
de subaltern.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de juliol
de 2017, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2017-M, procediment abreujat,
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interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) contra el
Decret d’1 de maig de 2017, que declarava la inadmissió per manca de legitimació del
recurs de reposició formulat en relació amb el procés selectiu núm. S-04/17, per cobrir
suplències per al lloc de treball de subaltern.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2017-M, procediment
abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO)
contra el Decret d’1 de maig de 2017, que declarava la inadmissió per manca de
legitimació del recurs de reposició formulat en relació amb el procés selectiu núm. S04/17, per cobrir suplències per al lloc de treball de subaltern.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10012/2017, de data 18
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
227/2017-M, procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya (CONC-CCOO) contra el Decret de 24 d’abril de 2017, que declarava la
inadmissió per manca de legitimació del recurs de reposició formulat en relació
amb el procés selectiu núm. S-01/17, per cobrir suplències per al lloc de treball
de guarda forestal.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de juliol
de 2017, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
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en el recurs contenciós administratiu núm. 227/2017-M, procediment abreujat,
interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) contra el
Decret de 24 d’abril de 2017, que declarava la inadmissió per manca de legitimació del
recurs de reposició formulat en relació amb el procés selectiu núm. S-01/17, per cobrir
suplències per al lloc de treball de guarda forestal.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 227/2017-M, procediment
abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO)
contra el Decret de 24 d’abril de 2017, que declarava la inadmissió per manca de
legitimació del recurs de reposició formulat en relació amb el procés selectiu núm. S01/17, per cobrir suplències per al lloc de treball de guarda forestal.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, 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 que pugui derivar.”
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Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament 2017, per un import total de 98.599,61 € (noranta-vuit mil cinccents noranta nou euros amb seixanta-un cèntims).- 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 següent:
“Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, es volen fomentar
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de
la demarcació territorial de Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament, el
desenvolupament humà sostenible i els drets humans.
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals de la demarcació de
Barcelona per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats,
sense ànim de lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de
Barcelona.
Atès que es considera oportú configurar el catàleg amb la selecció i agrupació
d’activitats diverses d’educació per al desenvolupament, proposades per entitats sense
ànim de lucre, i posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de juny de
2017, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a
entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament”
2017, per un import màxim de CENT MIL EUROS (100.000 €).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 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),
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es va publicar en data 22 de juny de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 351843.
Vist que segons l’establert a la Base específica 12 de les reguladores de l’Oferta
d’accions d’educació per al desenvolupament 2017, en data 16 d’octubre de 2017 es
van reunir els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb
l’establert a l’article 22.3 de l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de
consensuar una proposta de concessió de les subvencions corresponents a aquesta
convocatòria. L’esmentada proposta, en la qual s'ha determinat la puntuació de
cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació que consta a l'expedient i
en funció dels criteris establerts a la Base 9 de les bases específiques reguladores que
s’incorporen a la convocatòria per a la seva concessió, es recull a l’acta de la reunió
d’aquest òrgan, que s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte.
Vist que concretament es comptabilitzen un total de 22 entitats amb un total de 24
sol·licituds de propostes d’activitats presentades a la convocatòria. Es proposen per a
selecció 14 accions corresponents a 13 entitats; 3 accions s’han desestimat per haver
esgotat el crèdit disponible; 2 accions també s’han desestimat per no arribar a la
puntuació mínima; 2 accions han quedat excloses per no respondre al requeriment o ferho insuficientment i 3 accions han estat objecte de renúncia.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents 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 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
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En virtut d’això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següent
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació d’accions seleccionades i desestimades, que s’incorpora
a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions
d’educació per al desenvolupament” 2017 (BOPB de 22 de juny de 2017); i
ATORGAR, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les
accions seleccionades de conformitat amb la proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta del
qual s’acompanya al present instrument, i que ve integrada pels annexos I (Quadre
proposta de resolució , resum de les accions seleccionades i desestimades i dels imports
de les subvencions atorgades ) i II (Informe valoratiu de les sol•licituds presentades i
fitxes de valoració de cada sol•licitud).
RELACIÓ D’ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’ACCIONS D’EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT 2017
ACCIONS PROPOSADES PER A APROVACIÓ
Entitat
NIF
Acció

Fundació Catalana Akwaba
G61060588
Taller Allò que l’etiqueta no diu

A partir de les etiquetes de la roba que porta el jovent s'inicia un debat guiat entorn de
l'explotació infantil i adulta en els processos de producció de la roba i el calçat i
l’impacte ambiental. El taller dona a conèixer les alternatives de consum responsable
locals i d’incidència del comerç just. Finalment s’acaba amb l'elaboració d'una bossa
de comerç just amb il·lustracions i inscripcions d'eslògans per a un consum
responsable i socialment compromès. Enfocat a partir de 10 anys per a realitzar en
centres educatius formals i no formals, en espais interiors i exteriors, en fires o festes
solidàries.
Cost unitari x nombre d'accions 690,00 x 7
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 138,00 x 7
Entitat
NIF
Acció

= 4.830,00 €
= 3.864,00 €
= 966,00 €

COMSOC – Comunicació Social
G64971229
Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans

El Taller de contes radiofònics pels Drets Humans és una activitat que, a través del
relat oral i la pràctica radiofònica, promou els valors de la cooperació, la solidaritat i la
cultura de pau. Parteix de la concepció de l'educació de Paulo Freire: amb dinàmiques
grupals, cadascun dels tallers disponibles (adaptables a les necessitats de cada
centre) tracta un conte elaborat per altres escoles de Catalunya al voltant de cinc
temàtiques que afecten i interrelacionen tant el nord com el sud (sobirania alimentària,
crisi dels refugiats, dret a l'aigua, el coltan i les noves tecnologies, habitatge).
Col·lectivament, són els participants els que, buscant solucions, reflexionen sobre el
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seu impacte aquí i allà, tot fomentant la cooperació entre alumnes i les seves
capacitats expressives.
Cost unitari x nombre d'accions 850,00 x 8
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 170,00 x 8
Entitat
NIF
Acció

= 6.800,00 €
= 5.440,00 €
= 1.360,00 €

Grup Eirene
G65665226
Els Murs de la Vergonya: derruïm murs externs i interns, construïm
pau

L'acció proposa educar en la justícia global utilitzant un element: ELS MURS. Primer
es treballaran ELS MURS EXTERNS i les seves conseqüències, com a construccions
físiques per aturar persones que fugen de guerres, de la pobresa, etc. amb l'exposició:
“Els Murs de la Vergonya”. En segon lloc es treballarà la identificació i qüestionament
dels MURS INTERNS que alcem les persones per aturar les pors i protegir-nos de les
persones desconegudes, de les diferències, de situacions noves, etc. amb dinàmiques
socioafectives i teatre socioeducatiu. En resum es treballaran els murs des de dues
perspectives que com a procés educatiu valorem molt transformadores: allò que és
físic i extern, que es veu i es palpa, que es construeix i costa molts diners, i allò que es
crea internament però que té un sentit i efectes similar i interrelacionat amb els murs
externs, i que provoca l'aixecament d'una psicologia basada en la desconfiança i la por
sovint més indestructible i perillosa que els murs físics.
Cost unitari x nombre d'accions 1.932,00 x 7
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 386,40 x 7
Entitat
NIF
Acció

= 13.524,00 €
= 10.819,20 €
= 2.704,80 €

COMSOC – Comunicació Social
G64971229
Cooperem o competim?

Espectacle musical basat en un conte tibetà, que tracta sobre la història d'un poble
que ha de superar tot un seguit de dificultats amb l'ajut de la cooperació internacional.
Es tracta d'un espectacle amb jocs i danses, interactiu amb el públic el qual haurà
d’intervenir per tal que el poble en qüestió vagi resolent els obstacles. És una activitat
de caràcter constructiu que posa en valor la importància de la cooperació Nord-Sud
per assolir el desenvolupament dels països amb dificultats.
Cost unitari x nombre d'accions 1.018,037 x 8
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 203,607 x 8
Entitat
NIF
Acció

= 8.144,30 €
= 6.515,44 €
= 1.628,86 €

Servi Civil Internacional-Catalunya
G08849549
Jocs de rol i simulació per entendre el món
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Aquests jocs de simulació i rol permeten presentar els mecanismes de funcionament
d’ajuda condicionada i del comerç internacional segons l’actual OEI, els conceptes de
justícia i injustícia, les desigualtats econòmiques entre els diversos països i a què són
degudes. Es tracta d’una forma molt lúdica de visualitzar com els països més rics, que
alhora solen ser els més poderosos, exploten els empobrits i les dinàmiques que
impedeixen que aquests s’agrupin per exigir millors condicions en el comerç
internacional. En el debat posterior s’aprofita per explicar la relació que hi ha entre
conflictes armats i pobresa (com és el cas de diversos països de l’Àfrica), i quines
alternatives hi ha (comerç just, etc.)
Cost unitari x nombre d'accions 420,00 x 24
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 84,00 x 24
Entitat
NIF
Acció

= 10.080,00 €
= 8.064,00 €
= 2.016,00 €

FundiPau (Fundació per la Pau)
G08967341
Exposició Refugiats, per què?

Amb el present projecte FundiPau vol oferir una versió actualitzada de l’exposició
itinerant Refugiats, per què? als ens locals de la província de Barcelona, i en especial
als que no pertanyen a l’Àrea Metropolitana. L’exposició vol ampliar la mirada més
enllà de la reacció solidària davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a
promoure canvis globals i estructurals que facin possible posar fi a les causes que
cada dia obliguen milers persones a fugir de casa seva. Perquè ningú no vol ser
refugiat. Aquesta mostra va ser elaborada al 2016 amb el suport del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i, des del mes de setembre de 2016, ha recorregut
més de 1.500km per Catalunya, ha visitat 28 localitats i l’han visitat més de 16.000
persones.
Cost unitari x nombre d'accions 865,89 x 10
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 173,18 x 10
Entitat
NIF
Acció

= 8.658,94 €
= 6.927,15 €
= 1.731,78 €

Metges del món
G79408852
Persones que es mouen, qüestió de drets, 2017

Realització d’un taller vídeo-fòrum “Persones que es mouen, qüestió de drets” que de
l’acció dona visibilitat als drets de les persones migrades, retornades i refugiades
emfatitzant en les causes de les vulneracions d’aquests drets des d’una visió local i
global. El taller pot tractar diferents eixos temàtics: Drets Humans, Convivència,
Cultura de pau, Gènere i Salut d’acord a les prioritats en cada municipi. El taller
s’acompanya d’una Exposició Fotogràfica: “Persones que es mouen” que mostra
diferents històries de vida de persones migrades. L’acció es dirigeix a la ciutadania i
els tallers estan adaptats per rang d’edat: a infants, joves i a població en general des
d’un enfocament de drets humans i gènere. Per cada acció un municipi podrà optar a 1
taller de màxim 3h de durada en una de les temàtiques que consideri oportunes,
depenent de les seves dinàmiques internes, necessitats i programació.
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Cost unitari x nombre d'accions 749,808 x 6
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 149,961 x 6
Entitat
NIF
Acció

= 4.498,85 €
= 3.599,08 €
= 899,77 €

RUIDO PHOTO
G64219454
Imatge i migració. Taller crític de fotografia i realitat virtual.

Es tracta d’un taller dirigit a un públic específic, joves d'entre 13 i 18 anys, de centres
educatius formals o no formals. Els tallers utilitzen el potencial de la imatge per
aprofundir en l'anàlisi crítica de la realitat i el reconeixement dels ciutadans i
ciutadanes com a titulars d'obligacions en tant que garants dels drets de les persones i
la importància de l'exigència a les administracions públiques responsables.
S’acompanyen els tallers amb una exposició itinerant que pot quedar instal·lada al
municipi durant un període de 20 dies previs a la realització del taller.
Cost unitari x nombre d'accions 1.941,50 x 6
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 388,30 x 6
Entitat
NIF
Acció

= 11.649,00 €
= 9.319,20 €
= 2.329,80 €

Solidaritat Castelldefels Kasando
G61113122
Mobils Hight Tech Vides Low Cost

Sensibilitzar a dinamitzar a la població catalana, especialment els/les joves, en la
denúncia sobre la relació entre la nostra societat de consum i la vulneració de drets
humans en els països productors de matèries primeres utilitzades especialment en les
noves tecnologies.
Cost unitari x nombre d'accions 365,00 x 25
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 73,00 x 25
Entitat
NIF
Acció

= 9.125,00 €
= 7.300,00 €
= 1.825,00 €

Associació Imago
G6414482
El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures

Consisteix en dos tipus de taller adreçats a nens i nenes de 6 a 11 anys per treballar, a
partir de la papiroflèxia com a instrument d’animació lúdic, els valors de la cooperació,
del respecte a la diversitat i el medi ambient al món. En paral·lel als tallers s’ofereixen
sessions formatives als mestres per avançar les idees i el concepte de la biocivilització
a l’aula, i com treballar-lo amb els nens i nenes per continuar la via formativa iniciada
als tallers.
Cost unitari x nombre d'accions 500,00 x 10
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 100,00 x 10
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Entitat
NIF
Acció

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
G63721963
Diaris il·lustrats de persones refugiades

“Diaris il·lustrats de persones refugiades” pretén, a través d’una exposició, apropar la
realitat de les persones refugiades per tal de crear una ciutadania crítica que identifiqui
les vulneracions de drets humans com les causes dels desplaçaments forçosos i no
les conseqüències (les persones refugiades). Pretenem també proporcionar les eines
per tal de fomentar la co-responsabilitat pel que fa a les veritables causes d’aquesta
situació així com per fomentar polítiques públiques que garanteixin els drets humans,
en especial el dret d’asil i els drets de les persones refugiades. A través de la mostra
il·lustrativa que transmet testimoniatges de persones refugiades volem rebatre
discursos de rebuig i de discriminació, promovent actituds de convivència i de respecte
que facilitin una acollida digna i una inclusió a llarg termini a la societat d’acollida. Una
ciutadania i unes institucions què en definitiva contribueixin a la defensa del dret d’asil
i, per tant, a un món més just.
Cost unitari x nombre d'accions 241,50 x 19
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 48,30 x 19
Entitat
NIF
Acció

= 4.588,50 €
= 3.670,80 €
= 917,70 €

Fundació Internacional Olof Palme
G59135723
Construïm un món solidari 2017

Cicle de quatre conferències-tallers sobre matèries relacionades amb els drets
humans, gènere i desenvolupament, pacifisme, solidaritat, desenvolupament
sostenible, dret a la participació política i cooperació, entre d’altres. L’activitat està
dirigida al conjunt de la població dels municipis de menys de 100.000 habitants de la
demarcació de Barcelona, i especialment als estudiants per tal de reforçar la tasca del
professorat i dels pares i mares per fomentar el coneixement dels joves sobre la
realitat social, econòmica i política dels països en desenvolupament per tal d’enfortir la
cultura de defensa i protecció dels drets humans.
Cost unitari x nombre d'accions 1.294,688 x 6
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 258,938 x 6
Entitat
NIF
Acció

= 7.768,13 €
= 6.214,50 €
= 1.553,63 €

NOVACT
G62083357
Quotidianitats i vulneracions de drets als murs d'Europa i Espanya.
Exposició i taller

L’acció es desenvolupa per fomentar l'eliminació de qualsevol tipus de prejudici i
discriminació envers les persones refugiades i migrants, generant processos d’empatia
sobre les diferents situacions que viuen, a través del coneixement, la reflexió
col·lectiva i el contacte directe amb els contextos i quotidianitats que comporta el
trànsit migratori. Al mateix temps, s'aprofundeix en la realitat de les fronteres, les rutes
migratòries, el negoci de la seguretat que suposen les migracions i els possibles
canvis vers els drets humans que es podrien generar des de l’acció ciutadana. El
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projecte planteja tres activitats principals que fomenten la creació de xarxa, la
sensibilització i la mobilització social.
Cost unitari x nombre d'accions 3.000,00 x 5
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 600,00 x 5
Entitat
NIF
Acció

= 15.000,00 €
= 12.000,00 €
= 3.000,00 €

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
G60910528
Espectacle de circ “Els exploradors de l’aigua” III

L'acció tracta sobre la nostra relació amb l'aigua i el seu paper com a agent clau de
desenvolupament. A través d'una història amena es descobreixen els llaços
comunitaris que ens uneixen amb l'aigua i la necessitat d'establir vincles de cooperació
i solidaritat. Així doncs el missatge que l'acció transmet és de solidaritat amb tots els
pobles del món envers l'aigua.
Cost unitari x nombre d'accions 2.263,80 x 6
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %) 452,76 x 6

= 13.582,80 €
= 10.866,24 €
= 2.716,56 €

SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER HAVER ESGOTAT EL CRÈDIT DISPONIBLE
Entitat
NIF
Acció

Fundació Catalana de l’Esplai
G61096368
Contes quitxés de Gutemala: (chi) boca, (xikin) orella, (kuk) cor

Entitat
NIF
Acció

Oficina Provincial Creu Roja Espanyola a Barcelona
Q2866001G
Protegir la humanitat. Acabar amb la indiferència. Itinerància de
l’exposició a la demarcació de Barcelona

Entitat
NIF
Acció

Fundació Tus ojos
G85166577
Imatge acció solidària (tercera edició)

SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER NO OBTENIR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
Entitat
NIF
Acció

Fundació Grup Tercer Món - Mataró
G62746128
El Comerç Just fa la Societat més Solidària

Entitat
NIF
Acció

Forn de teatre Pa’Tothom
G62414180
Teatre interactiu per una economia més justa i solidària
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SOL·LICITUD EXCLOSA PER NO HAVER RESPOST EL REQUERIMENT (Base
específica 7)
Entitat
NIF
Acció

Federació ACAPS
G65515173
Laonf - El conflicte del Sàhara i la No violència

SOL·LICITUD EXCLOSA PERQUÈ NO S’AJUSTA A L’OBJECTE I FINALITAT DE
LA CONVOCATÒRIA (Base específica 2)
Entitat
NIF
Acció

Fundació Aroa
G63239115
A tu també et pot passar!

SOL·LICITUDS A LES QUE L’ENTITAT HA PRESENTAT LA SEVA RENÚNCIA
Entitat
NIF
Acció

Fundació Catalana de l’Esplai
G61096369
A què juguem? Bolívia. Catalunya. Equador. Jocs i més per
entendre les desigualtats Nord-Sud.

Entitat
NIF
Acció

Fundació La Roda d’accions culturals i del lleure
G63172985
I tu qui ets? Teatre Fòrum per a joves

Entitat
NIF
Acció

SETEM Catalunya
G59523910
Tallers didàctics i de sensibilització per un món nou

Segon.- DISPOSAR les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que
s’atorguen és de NORANTA-VUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-UN CÈNTIMS (98.599,61 €), amb la distribució pressupostària per anualitats
que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i
DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
•

QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (49.299,80 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/1120092400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació; i
• QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTAUN CÈNTIMS (49.299,81 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/1120092400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2018 de la corporació.
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la
Base Específica 17 de les reguladores de l’Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament 2017; i les despeses generades per les activitats subvencionades es
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justificaran en el termini i forma establertes en la seva Base Específica 18 (AJG
255/17).
Tercer.- ALLIBERAR el saldo sobrant per import de MIL QUATRE-CENTS EUROS
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.400,39 €), respecte de l’autorització de despesa de
CENT MIL (100.000) EUR realitzada com a conseqüència de l’aprovació de la
convocatòria que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, dins de “l’Oferta
d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 (AJG 255/17), per correspondre a
imports que finalment no s’han atorgat.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la segona ampliació del termini de resolució de la convocatòria, que incorpora
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per donar suport a projectes d’educació per al
desenvolupament any 2017, així com la modificació de la base 12 reguladora de
l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució.- 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 següent:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de
2017 (AJG 254/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009133 que incorpora
les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona per donar suport a projectes d’Educació per al
Desenvolupament any 2017.
En data 5 d’octubre de 2017 mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona (AJG 432/17) es va aprovar l’ampliació del termini de resolució de la
convocatòria 201720175120009133 fins al 23 de novembre de 2017.
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201720175120009133
passà a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 23 de
novembre de 2017.
[...]”
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
data 10 d’octubre de 2017, que s’acompanya al present instrument, es considera
insuficient el susdit termini previst a la base específica número 13 per poder resoldre
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adequadament l’atorgament de les subvencions, i proposa ampliar el termini fins al 30
de novembre de 2017. S’al·lega a l’informe que, “la fase d’instrucció s’ha allargat
novament a causa del retorn d’alguns requeriments d’esmenes a les sol·licituds. En
aquests casos s’ha fet un segon enviament via postal i no s’ha pogut concloure la
verificació del compliment dels requisits de documentació establerts a les bases”.
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201720175120009133
passaria a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El termini per a l’atorgament les subvencions serà, com a màxim, fins al 30 de
novembre de 2017.
[...]”
Altrament es proposa modificar la base 12 (“Òrgans competents per a la instrucció i la
proposta de concessió”) de la convocatòria 201720175120009133, per incloure, que
en cas d’absència de la Presidenta aquesta podrà ser substituïda pel Director del
Gabinet de Presidència, de manera que el contingut de la base 12 de la convocatòria
201720175120009133 es substitueix pel següent text:
“12 [...]
- La Presidenta de la Diputació, que en cas d’absència serà substituïda pel Director
del Gabinet de la Presidència.
[...]”
Vist l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, d’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’establert a la base 12 “Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de
concessió“ de la convocatòria 201720175120009133 aprovada mitjançant acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de 2017 (AJG 254/17) que
incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona per donar suport a projectes d’Educació per
al Desenvolupament any 2017, i modificada posteriorment mitjançant acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona (AJG 432/17), respecte a la substitució dels
membres de l’òrgan col·legiat.
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a
projectes d’educació per al desenvolupament any 2017 (codi: 201720175120009133),
aprovada mitjançant Acord núm. 254/2017 de la Junta de Govern, adoptat en sessió
de 8 de juny, i modificada en data 5 d’octubre de 2017 mitjançant Acord núm.
432/17de la Junta de Govern, de tal manera que l’esmentat termini de resolució
passarà a exhaurir-se el dia 30 de novembre de 2017, i 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, fins al 30 de
novembre de 2017.
[...]”

Segon.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1
de l’Acord núm. 254/2017 de la Junta de Govern, que incorpora les bases específiques
de la convocatòria esmentada en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf
de la base específica número 13, el qual passarà a tenir el redactat següent:
“13 [...]
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, hasta el 30 de
noviembre de 2017.

[...]”
Tercer.- MODIFICAR la base 12 de les especifiques de l’esmentada convocatòria, que
passarà a tenir el següent redactat:
“12 [...]
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i estarà format per les següents persones:
•

La Presidenta de la Diputació, que en cas d’absència serà substituïda pel Director
del Gabinet de la Presidència.
• El Director de Relacions Internacionals;
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals;
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament; i
• La Cap de la Secció de Suport Municipal i Estratègies.
[...]”

Quart.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1
de l’Acord núm. 254/2017 de la Junta de Govern en relació amb el segon paràgraf de
la base específica número 12, el qual passarà a tenir el redactat següent:
“12 [...]
La propuesta de concesión de las subvenciones será elaborada por un órgano colegiado
constituido de acuerdo con aquello previsto en el artículo 22.3 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Barcelona y estará formado por las siguientes personas:
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•

La Presidenta de la Diputación, que en caso de ausencia será sustituida por el
Director del Gabinete de la Presidencia.
• El Director de Relaciones Internacionales;
• El Comisionado para las Relaciones Internacionales;
• La Jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo; y.
• La Jefa de la Sección de Soporte Municipal y Estrategias.
[...]”

Cinquè.- COMUNICAR els presents acords a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Intendència de Montevideo (Uruguai) per a la reorientació de l’Observatori de
Cooperació descentralitzada.- 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 següent:
“

I.

ANTECEDENTS

L’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea (UE) - Amèrica Llatina
(Al), (en endavant Observatori) integrat per la Diputació de Barcelona i la Intendència
de Montevideo, va ser fundat l’any 2005 en el marc del programa URB-AL de la
Comissió Europea.
L'Observatori es va crear amb l'objectiu de sistematitzar, investigar, proposar i difondre
concepcions i pràctiques de Cooperació Descentralitzada entre la UE i AL, convertintse amb el temps en un centre de referència en l'àmbit de la cooperació dels governs
“sub-nacionals” entre aquestes regions.
En el 2009, en acabar la fase com a projecte europeu i a causa de l'èxit aconseguit, la
Diputació de Barcelona va assumir el compromís de sostenir i potenciar l'Observatori,
en col·laboració amb la Intendència de Montevideo, garantint la continuïtat de les
seves activitats. Des de llavors s'han formalitzat diferents convenis específics de
col·laboració entre les parts per realitzar i coordinar programes, projectes i activitats
que han permès el funcionament de l'Observatori, i l’han convertit en un centre de
referència per a ambdues regions.
La col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Intendència de Montevideo ve de
l'any 2002 quan ambdues institucions van apostar per realitzar un esforç comú amb
l’objectiu de millorar l'impacte de la seva cooperació i van institucionalitzar les seves
relacions en un conveni marc de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona el 12 de desembre de 2002 (Acord 1820/02), com a plataforma
de col·laboració futura en projectes concrets de desenvolupament i municipalisme
local. Anys després, aquesta col·laboració es va materialitzar en l'Observatori de
Cooperació Descentralitzada UE-AL.
En el marc del procés evolutiu de la col·laboració en relació a l'Observatori, ambdues
institucions han considerat oportú al llarg d'aquests anys adaptar el seu treball al
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context canviant de la cooperació descentralitzada i impulsar nous àmbits temàtics,
mantenint el lideratge per part dels governs locals, introduint la participació d’altres
d'actors, i endinsant-se més en l'anàlisi de la consecució dels seus objectius.
El context actual marcat per les Agendes Globals com l'Acord de París, l'Agenda 2030
o la Nova Agenda Urbana, han col·locat a les ciutats i regions al centre de l'escenari
internacional. Per la seva proximitat amb la ciutadania, juguen un paper molt rellevant
per a la implementació i el compliment d'aquestes agendes globals. De la mateixa
manera, cal destacar que la capacitat d'influència i d'actuació internacional de les
ciutats ha augmentat de forma gradual en els últims anys. Han aparegut nous espais
transnacionals, en els quals governs “sub-nacionals” de diferents parts del món han
construït aliances i xarxes que els han portat a convertir-se en actors clau en l’esfera
internacional.
Aquest nou context fa necessari reorientar el treball de l'Observatori cap al treball en
xarxa i obrir la seva àrea d'influència cap a altres regions del món, per tal d’aconseguir
una major incidència i obtenir els seus objectius.
La necessitat d'adaptar els continguts de l'Observatori als nous enfocaments de les
agendes globals, com per exemple la localització d'aquestes agendes, permet a
l'Observatori complir amb un dels seus principals objectius, com és el posicionament
dels governs locals a l'esfera internacional. En aquest sentit, les xarxes de ciutats i
regions s'han convertit en espais fructífers per dur a terme iniciatives de cooperació on
la cooperació multiactor i multinivell pot aconseguir un impacte major.
L'experiència acumulada i l'evolució d'Amèrica Llatina permeten començar a treballar
amb governs locals i regionals de contextos diferents, però que comparteixen reptes i
problemàtiques comunes. Aquest escenari permet a l'Observatori impulsar noves
iniciatives de cooperació triangular, així com de col·laborar amb nous actors, com les
xarxes de ciutats, amb noves zones geogràfiques, i ampliar el seu treball des d'una
perspectiva més global.
Finalment, davant d’aquest panorama global, neix la necessitat d'ampliar relacions i
impulsar noves oportunitats a l'àmbit internacional i començar a treballar en àrees
geogràfiques on fins al moment no s'han treballat des de l'Observatori.
Per tot l’anterior, i tenint en compte la coincidència d’objectius entre la Diputació de
Barcelona i la Intendència de Montevideo per a la reorientació de l’Observatori de
Cooperació Descentralitzada, mitjançant aquest acte es proposa l’aprovació del
present conveni marc.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del
preàmbul de la Constitució Espanyola, on es parla de la col·laboració en l’enfortiment
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per
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realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis d’autonomia
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que les administracions
públiques podran establir convenis estables i altres formes de col·laboració.
Vist els valors, finalitats i principis que s’estableixen en els articles 3, 4 i 6 de la Llei
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès que aquest conveni marc entre la Diputació de Barcelona i la Intendència de
Montevideo està inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que aquest conveni coincideix, amb la naturalesa i característiques que tenen els
convenis marc o protocols generals, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació dels convenis marc o protocols, per delegació de la Presidència.
En virtut d’això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Intendència de Montevideo per la reorientació de l’Observatori de
Cooperació Descentralitzada, el text literal de la qual és el següent:
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Y LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (URUGUAY) PARA LA REORIENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ENTIDADES QUE
INTERVIENEN
De una parte, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF P-0800000-B, representada su Presidenta, Excma. Sra. Mercè
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Conesa, que actúa en nombre y en representación de esta en uso de las facultades
establecidas en el apartado 2.4, letra e) de la Refosa 1/2016, sobre nombramientos y
delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la Diputación de Barcelona,
diferentes del Pleno, aprobado por Decreto de la Presidencia núm. 3048/16, de fecha 14 de
abril de 2016 (publicada en el BOP de 22 de abril de 2016), y asistida por la Secretaria General,
Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las funciones reservadas en el Decreto de la Presidencia
núm. 7731/16, de 28 de julio (BOPB de 3 de agosto de 2016).
Y, de otra parte, la Intendencia de Montevideo, con domicilio en Luis Piera 1992, de
Montevideo (Uruguay) y RUT 211763350018, representada por [ ], en su calidad de [ ],
según se desprende del [ ].
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
I.

El Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea (UE) - América Latina
(AL), (en adelante Observatorio) integrado por la Diputación de Barcelona y la
Intendencia de Montevideo, fue fundado en marzo del 2005 en el marco del programa
URB-AL de la Comisión Europea.
El Observatorio se creó con el objetivo de sistematizar, investigar, proponer y difundir
concepciones y prácticas de Cooperación Descentralizada entre la UE y AL,
convirtiéndose con el tiempo en un centro de referencia en el ámbito de la cooperación
de los gobiernos sub-nacionales entre estas regiones.
En el 2009, al terminar la fase como proyecto europeo, y debido al éxito alcanzado, la
Diputación de Barcelona asumió el compromiso de sostener y potenciar el
Observatorio, en colaboración con la Intendencia de Montevideo, garantizando la
continuidad de sus actividades. Desde entonces se han formalizado diferentes
convenios específicos de colaboración entre las partes en el marco del Observatorio
para realizar y coordinar programas, proyectos y actividades que han permitido el
funcionamiento del Observatorio.

II.

La Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo cuentan con una amplia
trayectoria en el campo de la cooperación descentralizada, la participación en redes
internacionales y la promoción de la acción local en el ámbito internacional.

III.

Ambas instituciones destacan la importancia del intercambio de experiencias de la
acción pública y de la colaboración institucional directa para conseguir mejoras en los
servicios de la administración local y para la construcción de sociedades y territorios
cohesionados.

IV.

La colaboración entre estas instituciones se remonta al año 2002 cuando ambas
apostaron por realizar un esfuerzo común de coordinación de sus acciones para
mejorar el impacto de su cooperación e institucionalizaron sus relaciones en un
convenio marco de colaboración, aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación
de Barcelona el 12 de diciembre de 2002 (Acuerdo 1820/02), como plataforma de
colaboración futura en proyectos concretos de desarrollo y municipalismo local. Años
después, esta colaboración se materializó en el Observatorio de Cooperación
Descentralizada UE-AL.

V.

En el marco del proceso evolutivo de la colaboración en relación al Observatorio,
ambas han considerado oportuno a lo largo de estos años adaptar su trabajo al
contexto cambiante de la cooperación descentralizada e impulsar nuevos ámbitos
temáticos, manteniendo el liderazgo por parte de los gobiernos locales, introduciendo la
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participación de otros de actores y adentrándose más en el análisis de la consecución
de sus objetivos.
VI. El contexto actual marcado por las Agendas Globales como el Acuerdo de París, la
Agenda 2030 o la Nueva Agenda Urbana, ha colocado a las ciudades y regiones en el
centro del escenario internacional. Por su proximidad con la ciudadanía, juegan un
papel muy relevante para la implementación y el cumplimiento de dichas agendas
globales. Del mismo modo, cabe destacar que la capacidad de influencia y de
actuación internacional de las ciudades ha aumentado de forma gradual en los últimos
años. Han aparecido nuevos espacios transnacionales, en los cuales gobiernos subnacionales de diferentes partes del mundo han construido alianzas y redes que los han
llevado a convertirse en actores clave en la esfera internacional.
VII. Este nuevo contexto hace necesario reorientar el trabajo del Observatorio hacia el
trabajo en red y abrir su área de influencia hacia otras regiones del mundo, para
conseguir una mayor incidencia y lograr sus objetivos. La necesidad de adaptar los
contenidos del Observatorio a los nuevos enfoques que marcan las agendas globales,
como por ejemplo la localización de éstas agendas, permite al Observatorio cumplir con
uno de sus principales objetivos, como es el posicionamiento de los gobiernos locales
en la esfera internacional. En este sentido, las redes de ciudades y regiones se han
convertido en espacios fructíferos para llevar a cabo iniciativas de cooperación dónde
la cooperación multiactor y multinivel puede conseguir un impacto mayor.
VIII. La experiencia acumulada por el Observatorio y la evolución de América Latina permite
empezar a trabajar con gobiernos locales y regionales de contextos distintos, pero que
comparten retos y problemáticas comunes.
IX. En este panorama global, nace la necesidad de ampliar relaciones e impulsar nuevas
oportunidades en el ámbito internacional y empezar a trabajar en áreas geográficas
donde hasta el momento no se ha trabajado desde el Observatorio, permitiendo
impulsar nuevas iniciativas de cooperación triangular, colaborar con nuevos actores, y
redes de ciudades, y ampliar su trabajo desde una perspectiva más global.
X.

Este convenio ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona de fecha [ ] y por [ ] de la Intendencia de Montevideo de
fecha [ ].
Visto lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la coincidencia de objetivos entre
la Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo de reorientar el
Observatorio de Cooperación Descentralizada, las partes, de común acuerdo y
reconociéndose plena capacidad para este acto, formalizan el presente acuerdo que se
regirá por los presentes

PACTOS
Primero. Objeto del Convenio
Instrumentar y constituir, mediante este Convenio Marco de Colaboración, un espacio
propicio para englobar las actividades que se impulsen por parte de la Diputación de
Barcelona y de la Intendencia de Montevideo en el marco del nuevo Observatorio.
Segundo.- Reorientación del Observatorio
Reorientar el trabajo del Observatorio a la nueva realidad internacional ampliando su área
geográfica e incorporando nuevos ámbitos temáticos. En este sentido, plantear una nueva
denominación del Observatorio en el caso de ser necesario.
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Los nuevos ámbitos temáticos de actuación serían los siguientes:


Cooperación triangular: Aportar elementos contextuales y prácticos para profundizar en
el trabajo de cooperación entre gobiernos locales o sub-nacionales, ampliar las áreas
geográficas e impulsar nuevas las líneas de actuación de cooperación triangular



Localización de las agendas globales: Impulsar y dar apoyo a la implementación de las
agendas globales a nivel local, especialmente en relación a la localización de la
Agenda 2030, a través de la creación de contenidos y la capacitación del mundo local
personal técnico y político local.



Gobernanza local y multinivel: analizar el papel de los gobiernos locales y regionales o
las redes de municipios en el entramado de competencias compartidas y los procesos
de toma de decisiones internacional.



Eficacia de la ayuda: analizar, promover y evaluar la eficacia de la ayuda con el fin de
conseguir más eficiencia (accountability) y transparencia

De igual modo, analizar la evolución de la cooperación descentralizada hacia la acción
internacional de los gobiernos sub-nacionales, aprovechando la experiencia acumulada por
el Observatorio y replicando actividades y buenas prácticas exitosas que se han llevado a
cabo durante estos años.
Tercero. Ejecución de las actividades
Bajo este marco, se podrán establecer convenios específicos de colaboración que
recogerán iniciativas y acciones que se vayan a realizar en el marco del Observatorio.
En dichos convenios específicos se detallarán los objetivos generales y particulares, los
actores implicados así como sus respectivos roles, las actuaciones previstas, la duración,
los resultados y el presupuesto desglosado de cada acción. Igualmente se especificarán los
compromisos adquiridos por cada una de las partes en el desarrollo de los convenios que
de común acuerdo se pacten.
Asimismo, para la ejecución de lo dispuesto en cada convenio específico se definirán las
aportaciones de las instituciones participantes y la forma de ejecución económica. Se
justificará en aplicación de los fondos recibidos y en la forma en que se establezca en los
correspondientes Convenios Específicos, estableciéndose, en su caso, las actuaciones de
comprobación que ambas instituciones consideren necesarias.
A este convenio marco podrán adherirse otras Instituciones, a través de las adendas
pertinentes, que a su vez, también ejecutarán las actividades que les puedan corresponder
mediante convenios específicos de colaboración.
Cuarto. Entrada en vigor, duración y prorroga
Este convenio marco de colaboración entrará en vigor el día de la última firma de las partes
y estará vigente durante los cuatro años siguientes a la fecha de inicio de la vigencia.
El convenio podrá ser prorrogado de forma expresa, previo los acuerdos que correspondan
entre las partes firmantes del mismo.
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Quinto. Comisión de seguimiento
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio marco de colaboración,
conformada por un representante de cada una de ellas, con las finalidades siguientes:
Compartir información sobre los ámbitos temáticos de actuación previstos en el pacto
segundo.
Proponer los convenios específicos en los que se materializarán las aportaciones
económicas de las partes para poder realizar actuaciones concretas.
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea
necesario en función de la naturaleza de los asuntos a tratar.
Sexto. Difusión y publicidad de la colaboración
La Intendencia de Montevideo y la Diputación de Barcelona se comprometen a realizar la
difusión de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del presente
convenio. En toda divulgación, cualquiera que sea su forma, deberá explicarse la
colaboración de ambas partes acompañadas, en su caso, del logotipo de las dos
instituciones.
Séptimo. Causas de resolución y extinción del convenio
El presente convenio se puede resolver o extinguir por las causas siguientes:
a)
b)
c)
d)

Por la realización de su objeto o expiración de su plazo.
Por desaparición del objeto.
Por acuerdo de las partes firmantes.
De forma unilateral por cualquiera de las partes, por causa justificada, comunicándola a
la otra de forma expresa, con tres meses de antelación. En cualquier caso, esta
rescisión no afectará a las actuaciones en curso, acordando las partes extender la
duración del convenio hasta la ejecución completa de las mismas.

Octavo.- Normativa aplicable y resolución de controversias
El presente convenio marco de colaboración se rige por sus propios pactos, y en aquello
que no esté establecido, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, régimen jurídico del sector
público, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, el Reglamento de
Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, aprobado por Decreto 179/1995, de 13
de junio, y por el resto del ordenamiento de régimen local español y autonómico aplicable.
Al tratarse este documento de un acuerdo marco de colaboración, cualquier duda o
divergencia que pueda surgir en relación a la interpretación o ejecución, se resolverá por
mutuo acuerdo de las partes.
Y, en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente convenio, por
duplicado y a un sólo efecto, en los lugares y fechas indicadas a continuación.”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent als interessats.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del pressupost de l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia:
Mares de Txetxènia i la seva lluita contra la impunitat en les desaparicions

31

Àrea de Presidència
Secretaria General

forçades” de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles, subvencionada en el marc de
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I. ANTECEDENTS
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar
compliment als objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que
tenen per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament:
projectes de cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans
en l’àmbit internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de
juliol de 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 20162016512000839.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de
subvencions 201620165120008383 per a donar suport a accions de drets humans en
l’àmbit internacional, l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia: Mares de
Txetxènia i la seva lluita contra la impunitat en les desaparicions forçades” de l’entitat
Lliga dels Drets dels Pobles va rebre una subvenció per un import de TRENTA-TRES
MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (33.377,50).
El període d’execució d’aquest projecte es troba comprès, d’acord amb el punt 3 de les
Bases Específiques de la convocatòria, entre l’1 de setembre de 2016 i al 31 d’agost
de 2018, i pot ser prorrogat si es considera oportú i es sol·licita abans de la seva
finalització, fins a la meitat d’aquest. Així mateix, s’atorga un termini de justificació de
fins al 30 de setembre de 2017, per a la justificació parcial, i fins al 31 de novembre de
2018, per a la justificació final.
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En data 28 de juliol de 2017, l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles, dins del termini
d’execució del projecte, sol·licita una modificació del pressupost d’execució del
projecte inicialment aprovat. La modificació sol·licitada per la beneficiària, que després
és completa mitjançant escrit de data 8 de setembre de 2017, es refereix a tres punts:
una primera modificació pressupostària es sol·licita per rectificar una errada material
comesa en la definició inicial del pressupost; una segona modificació ve referida al fet
d’adaptar la part de pressupost assignat a Mares de Txetxènia, soci agrupat de l’acció,
a la gestió del projecte donat la situació en que aquesta entitat es troba; i una tercera
modificació es demana per tal d’adaptar el pressupost i les activitats al fet de no haver
rebut el cofinançament sol·licitat a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (en endavant ACCD) per a l’execució de l’acció en qüestió.
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 23
d’octubre de 2017, còpia del qual s’acompanya al present instrument, en primer lloc, i
respecte a la petició de rectificar l’errada comesa en la definició inicial de pressupost
del projecte, manifesta que en el pressupost inicial es van atribuir a l’entitat Mares de
Txetxènia, soci executor del projecte, dues partides pressupostàries que finançaven
els costos de personal de la Lliga dels Drets dels Pobles i que per tant havien d’estar
executades per aquesta última entitat. Es tracta de les partides 1.1 “Sou i seguretat
social del tècnic de la Lliga” i partida 1.2 “Sou i seguretat social tècnica administració
Lliga”. Així mateix es va atribuir a la Lliga dels Drets dels Pobles la partida 1.3
destinada a finançar personal de l’entitat Mares de Txetxènia “Sou administrativa
Txetxènia”. L’informe de l’Oficina gestora estableix que la modificació pressupostària
permet corregir aquestes tres partides i destinar-les correctament a l’entitat
corresponent, modificació que considera convenientment justificada.
En segon lloc i respecte a la sol·licitud de reduir la part de pressupost assignat a
l’entitat Mares de Txetxènia, l’informe tècnic disposa que, l’entitat beneficiària en el
moment de definir el projecte va assignar a Mares de Txetxènia els recursos
necessaris per finançar la part de projecte que s’executava al seu país però, a causa
de la repressió exercida per les autoritats l’entitat txetxena, com altres organitzacions
no governamentals russes, es troba amb la impossibilitat d’ingressar fons provinents
de l’estranger. Davant aquesta impossibilitat de realitzar cap transferència bancària a
favor de les Mares de Txetxènia es sol·licita reduir al mínim el pressupost a executar
per aquesta entitat. Aquest canvi pressupostari comporta que Mares de Txetxènia se li
assigni únicament fons per finançar les partides 1.3 “Sou administrativa txetxena” i A4
“altres” en concepte de material d’oficina. En total ambdues partides sumen 1.200 €,
quantitat que, consta a l’informe tècnic, ja ha estat pagada en metàl·lic a l’entitat Mares
de Txetxènia durant la seva estada a Barcelona, sense vulnerar amb aquest pagament
en metàl·lic les bases de la Convocatòria ni la normativa aplicable. La resta de
pressupost inicialment assignat a Mares de Txetxènia es proposa ser traspassat a la
Lliga dels Drets dels Pobles assumint amb aquest canvi el pagament directe de la
partida 2.2 de serveis externs “Consultoria advocat a posteriori” i 2.3 “Contractació
serveis advocat txetxè”, i de la partida A.3 viatges la despesa 3.6 “Despeses de
desplaçaments d’advocats”.
En tercer lloc i pel que fa al canvi pressupostari que suposa la manca del
cofinançament que l’entitat beneficiaria havia de rebre per l’execució de l’acció per part
de ACCD, l’informe tècnic de l’Oficina gestora de la subvenció estableix que, entre les
activitats del projecte destacava la vinguda de les mares de Txetxènia a Barcelona i

33

Àrea de Presidència
Secretaria General

dins dels actes d’aquesta visita, que s’ha realitzat, en la formulació inicial del projecte
es preveia fer participar a l’entitat txetxena “Comitè de Mares dels soldats” aprofitant la
seva vinguda en el marc d’un altre projecte executat també per la Lliga dels Drets dels
Pobles. Aquesta activitat havia de ser finançada per l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament i per aquest motiu en el pressupost inicial es preveien les
següents partides:
Partida inicialment prevista amb finançament ACCD
Partida i Concepte
2.4 - Interpretació rus-català Conferència Barcelona
2.13 Honoraris Comitè Mares de Soldats
2.14 Impressió cartells conferència Barcelona
3.8 Bitllet avió Comitè Mares de Soldats
3.9 Nits hotel i dietes Comitè Mares de Soldats
TOTAL

Import €
300
120
120
600
700
1.840

Continua l’informe manifestant que atès que la Lliga dels Drets dels Pobles no ha
obtingut el finançament previst de la ACCD no ha estat possible organitzar la vinguda
a Barcelona de les representants del “Comitè de Mares dels soldats” i que en aquest
moment l’entitat beneficiària treballa per organitzar alguna activitat d’intercanvi entre
les dues entitats a Txetxènia de manera que els resultats i objectius del projecte no es
vegin afectats. Però no obstant això la falta del susdit cofinançament comporta que la
partida de 1.840 € que es preveia finançar amb aportació de la ACCD passi a ser
assumida per l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles i que, a més a més, en benefici de
les activitats del projecte i de la seva execució, s’ha decidit assignar-lo de la següent
manera:
Nova assignació, cost assumit per la Lliga dels Drets dels Pobles
Partida i Concepte
Import €
2.4 Interpretació rus-català Conferència Barcelona
300
2.5 Interpretació rus-català
120
2.6 Interpretació rus-català xerrada-debat
120
2.17 subtitulació documental
200
2.8 Traduccions rus-català
300
1.2 Sou tècnica administració Lliga
100
1.2 Sou tècnica administració Lliga
700
TOTAL
1.840

S’incorporen a continuació els quadres que detallen, respectivament, el pressupost
inicialment aprovat, el nou pressupost sol·licitat i el detall dels increments i reduccions
sol·licitats.
PRESSUPOST INICIAL APROVAT €

A1 Recursos humans
A2 Serveis externs
A3 Viatges i estades
A4 Altres
B1 Despeses indirectes
TOTAL

SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA
12.152,50
13.010,00
5.635,00
400
2.180,00
33.377,50
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ENTITAT
SOL·LICITANT
1.000,00
5.510,00
4.335,00
200
2.180,00
13.225,00

Mares
Txetxència
11.152,50
7.500,00
1.300,00
200
0
20.152,50
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NOU PRESSUPOST SOL·LICITAT €
SUBVENCIÓ
SOL·LICITADA
A1 Recursos humans
A2 Serveis externs
A3 Viatges i estades
A4 Altres
B1 Despeses indirectes
TOTAL

ENTITAT
SOL·LICITANT

12.152,50
13.010,00
5.635,00
400
2.180,00
33.377,50

Mares
Txetxència

11.152,50
13.010,00
5.635,00
200
2.180,00
32.177,50

1.000,00
0,00
0,00
200
0
1.200,00

DETALL DELS INCREMENTS I DEDUCCIONS SOL·LICITATS €
SUBVENCIÓ
ENTITAT
SOL·LICITADA
SOL·LICITANT
A1 Recursos humans
0,00
10.152,50
A2 Serveis externs
0,00
7.500,00
A3 Viatges i estades
0,00
1.300,00
A4 Altres
0,00
0,00
B1 Despeses indirectes
0,00
0,00
TOTAL
0,00
18.952,50

Mares
Txetxència
-10.152,50
-7.500,00
-1.300,00
0,00
0,00
-18.952,50

% modificat
Mares de
Txetxènia
-91,03
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-94,05

L’informe tècnic conclou valorant que, la modificació pressupostària sol·licitada
respecta els límits de despeses imputables a la subvenció atorgada per la Diputació en
concepte de Recursos Humans (40%), Viatges i estades (30%) i Despeses indirectes
(7%) i els canvis sol·licitats no comporten modificar els objectius de l’actuació, ni
afecten la finalitat de la subvenció. Per tot això, i atès que es respecten les condicions
previstes a les bases reguladores generals i específiques relatives a aquesta
subvenció, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament considera justificada la
sol·licitud de canvi de pressupost.
En conseqüència, tenint en compte l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte es
proposa aprovar la modificació del pressupost de l’acció “Enfortiment de la societat
civil a Rússia: Mares de Txetxènia i la seva lluita contra la impunitat en les
desaparicions forçades” de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles, subvencionada en el
marc de la convocatòria 201620165120008383 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016),
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de
2016.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), relatiu a
les modificacions de la resolució de concessió, normativa aplicable atenent a la
Disposició Transitòria Única de l’actual Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març
de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
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Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el
procediment de gestió i justificació de subvencions.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18
de juliol de 2016.
I, finalment, 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), que atribueix la competència a la Junta de
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del pressupost de l’acció “Enfortiment de la societat
civil a Rússia: Mares de Txetxènia i la seva lluita contra la impunitat en les
desaparicions forçades” de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles, subvencionada en el
marc de la Convocatòria 201620165120008383 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016),
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de
2016, segons el detall dels pressupostos que conté la part expositiva d’aquest acte
que és conforme amb allò que proposa l’informe de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, així com la sol·licitud presentada per l’entitat, de data 23 d’octubre
de 2017, que s’acompanya.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya
SL, per a la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit de
Barcelona-Catalunya l’any 2017, per un import d’1.000.000. € (un milió d’euros).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
següent:
“Antecedents
1. El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de
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Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una entitat de dret públic dotada
de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 51/1989,
de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 està configurada com a companyia mercantil
“Circuits de Catalunya, SL”. Té com a funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit
permanent de velocitat de caràcter nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit
coordinada mitjançant una comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el
RACC i les Federacions esportives catalanes interessades.
2. Al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a terme grans esdeveniments de fort
impacte econòmic, com són tres proves dels campionats del món: el Gran Premi de
Fórmula 1, FIA World Rallycross, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, els Formula One
Test Days i altres proves del món del motor.
Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte
econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació
turística, així com un increment de la restauració, l’ocupació hotelera i de l’activitat
comercial, en general dels municipis del seu àmbit d’influència.
3. Al Circuit també es desenvolupen activitats que no són de motor i que donen al Circuit
un caràcter polivalent de la instal·lació al desenvolupar esdeveniments singulars com són
les tandes BiCircuit, durant tot l’any, el cap de setmana del BICIRCUIT FESTIVAL, curses
d’atletisme, proves de Duatló etc.... que volen apropar el Circuit al territori.
4. El Circuit fa acords amb ens locals per fer visites a les instal·lacions de col·lectius de
tercera edat, clubs, passejades per gent gran, esdeveniments singulars impulsats per
entitats esportives, educatives i socials.
5. El Circuit col·labora amb activitats solidàries: exemples en són la cursa a benefici de
l’Esclerosi Múltiple, la cursa Allianz Night Run en favor d’Aldeas Infantiles, la Running
RACC per la Marató de TV3, la jornada lúdica de nens malalts de càncer i les seves
famílies amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Oncovallès.
6. També s’està treballant per ser el primer circuit amb petjada zero de CO2 de forma que
s’està potenciant i promocionant més el transport públic, es treballa conjuntament amb
l’Institut Català d’Energia per tal de trobar fons energètiques alternatives per arribar a tenir
CO2=0.
7. És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de BarcelonaCatalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball, de cohesió social
i valors mediambientals que incideix molt especialment en els municipis de la confluència
del Vallès Oriental, Vallés Occidental, Barcelonès i Maresme.
8. Com a partner oficial del Circuit destaca la Marca de la Diputació de Barcelona en totes
les accions comercials i de promoció a nivell nacional i internacional que fa el Circuit de
Barcelona-Catalunya.
9. Atès que Circuits de Catalunya SL no pot atendre la despesa, mitjançant escrit de
data 19 d’octubre de 2017 signat pel seu director general, motiva la necessitat
d’obtenir un avançament parcial de l’aportació a la signatura del conveni.
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Fonaments de dret
1. La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local (arts. 31 i 36) modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, com amb el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu
àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els
ajuntaments del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la
dinamització en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació.
2. La base 35 de les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2017 en relació amb els convenis de col·laboració.
3. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
en relació amb els convenis.
4. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
5. D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa.
6. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
3.4.i 3), sobre aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 €, de
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i Circuits de Catalunya SL per a la cooperació en les activitats que es
desenvolupen al circuit de Barcelona-Catalunya, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CIRCUITS
DE CATALUNYA SL PER A LA COOPERACIÓ EN LES ACTIVITATS QUE ES
DESENVOLUPEN AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016
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sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida per la
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
CIRCUITS DE CATALUNYA SL, (en endavant Circuit de Barcelona-Catalunya) amb NIF
B08282626, representat en aquest acte pel Sr. Joan Fontserè i Pujol, en la seva qualitat de
Director General, segons escriptura pública atorgada davant notari de la Roca del Vallès, el
senyor Jose Luís Criado Barragán, de data 23 de juny de 2015 amb número de protocol XXX.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu
acord fan constar els següents
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona en el marc de les competències pròpies dels governs locals
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local (arts. 31 i 36), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com amb el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu
àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els ajuntaments
del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la dinamització
en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació.

II.

El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de
Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una entitat de dret públic dotada
de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 51/1989,
de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 està configurada com a companyia mercantil
“Circuits de Catalunya, SL”. Té com a funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit
permanent de velocitat de caràcter nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit
coordinada mitjançant una comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el
RACC i les Federacions esportives catalanes interessades.

III.

Al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a terme grans esdeveniments de fort impacte
econòmic, com són tres proves dels campionats del món: el Gran Premi de Fórmula 1, FIA
World Rallycross, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, els Formula One Test Days i
altres proves del món del motor.
Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte econòmic,
i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació turística, així com
un increment de la restauració, l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial en general, dels
municipis del seu àmbit d’influència.

IV. Al Circuit també es desenvolupen activitats que no són de motor i que donen al Circuit un
caràcter polivalent de la instal·lació al desenvolupar esdeveniments singulars com són les
tandes BiCircuit, durant tot l’any, el cap de setmana del BICIRCUIT FESTIVAL, curses
d’atletisme, proves de Duatló etc.... que volen apropar el Circuit al territori.
V.

El Circuit fa acords amb ens locals per fer visites a les instal·lacions de col·lectius de
tercera edat, clubs, passejades per gent gran, esdeveniments singulars impulsats per
entitats esportives, educatives i socials.
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VI. El Circuit col·labora amb activitats solidàries: exemples en són la cursa a benefici de
l’Esclerosi Múltiple, la cursa Allianz Night Run en favor d’Aldeas Infantiles, la Running
RACC per la Marató de TV3, la jornada lúdica de nens malalts de càncer i les seves
famílies amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Oncovallès.
VII. També s’està treballant per ser el primer circuit amb petjada zero de CO2 de forma que
s’està potenciant i promocionant més el transport públic; es treballa conjuntament amb
l’Institut Català d’Energia per tal de trobar fons energètiques alternatives per arribar a tenir
CO2=0.
VIII. És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de BarcelonaCatalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball, de cohesió social
i valors mediambientals que incideix molt especialment en els municipis de la confluència
del Vallès Oriental, Vallés Occidental, Barcelonès i Maresme.
IX. Com a partner oficial del Circuit destaca la Marca de la Diputació de Barcelona en totes les
accions comercials i de promoció a nivell nacional i internacional que fa el Circuit de
Barcelona-Catalunya.
X.

Cadascun dels representants de les parts manifesta els següents extrems: que la
corporació o entitat per ell representada té plena capacitat per celebrar i complir el present
conveni de col·laboració, que el representant té poder suficient per celebrar aquest
conveni en nom de la seva representada; i que aquest conveni constitueix una obligació
vàlida i exigible per a la seva representada.

XI. La minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data .............
XII. En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte i de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Circuit de Barcelona-Catalunya en les activitats que es duen a terme en el Circuit de BarcelonaCatalunya l’any 2017.
Entre aquestes activitats destaquen grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són:
el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves
del món del motor com el Barcelona FIA World Rallycross...
Destaquen altres activitats també de Motorsport i no motor de gran impacte social i educatiu
com són les activitats solidàries, les tandes obertes als aficionats, el ciclisme, les jornades de
formació entre altres.
Es facilita la utilització del Circuit per esdeveniments singulars impulsats per entitats educatives,
socials i esportives, així com activitats per escolars i per gent gran.
Segon. Comissió tècnica de seguiment
Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts signants,
es constitueix una Comissió Tècnica de seguiment del present conveni, integrada per dos
representants de cadascuna de les parts signatàries, formada per:
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a) Per part de la Diputació de Barcelona, per l’assessor tècnic en matèria d’esports.
b) Per part del Circuit de Barcelona-Catalunya, pels responsables d’operacions i relacions
institucionals.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, dos cops l’any i actuarà com a secretària la tècnica
en dret de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència.
Tercer. Obligacions de les parts
A) La Diputació de Barcelona es compromet a:
1.

Gestionar els espais dels circuits cedits a la Diputació en virtut d’aquest conveni per a tots
aquells ajuntaments de la província de Barcelona que sol·licitin la utilització de les
instal·lacions del circuit per a la celebració d’esdeveniments singulars impulsats per
entitats esportives, educatives i socials del seu àmbit territorial.

2.

Col·laborar econòmicament en el desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a
terme en el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la vigència del conveni, mitjançant una
aportació d’un milió d’euros (1.000.000 €), per coadjuvar, en despeses pròpies del Circuit
de Barcelona-Catalunya.

3.

Facilitar els logotips de la imatge corporativa o la marca que es vulgui destacar de la
Diputació de Barcelona.

4.

Facilitar els materials de suport de la imatge corporativa (arcs, pancartes, banderoles,
etc.), per tal de col·locar-los durant la celebració dels esdeveniments, en els llocs en que
siguin susceptibles de ser captats pels mitjans de comunicació, a indicació de la Diputació
de Barcelona.

5.

Fer difusió als municipis de la província de Barcelona dels esdeveniments desenvolupats
en virtut del present conveni.

6.

Col·laborar amb els ajuntaments de la província de Barcelona per facilitar aquelles
activitats de promoció del motor entre nens i nenes (bateig de motor, vine a conèixer el
circuit...).

7.

La Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els diferents ajuntaments de la
demarcació de Barcelona perquè puguin utilitzar les instal·lacions amb fins esportius,
educatius, socials i per facilitar visites guiades en el Circuit. S’aixecarà una acta dels
acords que s’adoptin entre les tres parts implicades.

8.

La Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els municipis de la demarcació de
Barcelona per oferir l’ús dels espais del Circuit per a la celebració de reunions, trobades i
d’espai del seu Pis Box per trobades amb representants d’ens locals, jornades amb
tècnics i electes.

B) El Circuit de Barcelona- Catalunya es compromet a:
1.

Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació als espais i punts del circuit
que es determinin, prèvia verificació per part de la Diputació de Barcelona.

2.

Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en
els diferents dossiers de premsa i suports similars que es distribueixin als mitjans de
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comunicació, per tal de donar a conèixer els diferents esdeveniments, prèvia verificació
per part de la Diputació de Barcelona.
3.

Impulsar totes aquelles activitats de promoció del motor entre nens i nenes.

4.

Afavorir les visites al circuit per part d’ens locals i de col·lectius específics (Special
Olympics, RESPIR, etc.) per aprofundir en l’educació vial.

5.

Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments esportius i educatius de caràcter
popular (curses a peu, bicicletades, curses de patins, skate...)

6.

Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments singulars, impulsats per entitats
esportives, educatives i socials dels municipis que ho sol·licitin a través de la Diputació de
Barcelona.

7.

Cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona espais del circuit (sala briefing, espai del
soci...), per a la celebració d’actes.

8.

Fer difusió de les activitats que se celebren al Circuit de Barcelona-Catalunya, i facilitar
l’accés dels representants de la Diputació de Barcelona i dels municipis que estimin
convenient, durant la celebració dels esdeveniments objecte del present conveni.

9.

Disposar d’espai Pis Box per trobades amb representants d’ens locals, jornades amb
tècnics i electes i per atencions protocol·làries en els diversos esdeveniments del
circuit, excepte pel gran Premi de Fórmula 1.

10. Establir contactes periòdics (intercanvis d’experiències i bones pràctiques...) amb altres
municipis de la demarcació de Barcelona que disposen de circuits de motor.
11. Col·laborar amb la Diputació de Barcelona en fomentar la plataforma d’emprenedoria que
impulsa el circuit des de la vessant de l’oci fomentant els vivers d’empreses relacionats
amb els Clústers de Motosport i tecnologia.
12. Col·laboració del Circuit de Barcelona-Catalunya en el Cercle de Turisme. El Cercle de
Turisme es tracta d’una plataforma público-privada d'empreses i ens de les comarques
de Barcelona que comparteixen coneixement, creen propostes turístiques i fan accions
de promoció de manera coordinada.
13. Fer promoció turística juntament amb la Diputació de Barcelona que consisteix en
workshops als llocs que s’acordin, fires, participar en fam trips i elaborar conjuntament
programes de turisme esportiu.
14. Evitar la hipersexualització i la cosificació de les dones als esdeveniments públics.
Eliminar estereotips; promoure la paritat i la diversitat de cossos, edats, d’expressions
de gèneres, etc., complint rigorosament el drets laborals, el dret al treball amb dignitat i
amb garanties de salut per evitar la hipersexualització i la cosificació de les dones als
esdeveniments públics.
Quart. Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/10500/43900/45390 del vigent pressupost de la corporació,
segons la següent distribució:
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Un pagament de 800.000 € (vuit-cents mil euros) a la signatura del conveni i la quantitat de
200.000 € (dos-cents mil euros) restants es realitzarà prèvia presentació d’un informe
comprensiu tant de les activitats realitzades el marc d’aquest conveni, com de la correcta
aplicació dels fons compromesos per la Diputació en el mateix.
Amb caràcter previ a aquest segon pagament i, abans del 31 de març de 2018, s’haurà de
presentar per part del Circuit de Barcelona-Catalunya l’auditoria de comptes de la societat
Circuits de Catalunya SL.
En el marc d’aquesta justificació final, el Circuit també haurà d’aportar la següent
documentació:
-

Memòria tècnica que resumeixi els esdeveniments realitzats, actuacions i un balanç
dels mateixos, en suport informàtic.
Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades (preferentment, en format digital),
on es pugui constatar la presència de la imatge corporativa.
Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on haurà de
constar el logotip que se li facilitarà a tal efecte.

Cinquè. Vigència
Les parts convenen que la vigència del present conveni s’estableix des de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2017, sens perjudici de les actuacions relatives a la justificació
que s’estendran fins al 31 de març de 2018.
Sisè. Informació de publicació del conveni
La Diputació de Barcelona, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicarà les dades
relatives al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat.
Setè. Modificacions i/o esmenes
Les parts podran modificar el present conveni en qualsevol moment per acord de totes les
parts. Cap modificació d’aquest conveni afectarà a les parts a excepció que es faci per escrit
i estigui signada per representants autoritzats, amb capacitat per obligar de les mateixes.
Qualsevol transgressió i/o incompliment de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà a la
part perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i perjudicis que en el
seu cas s’hagin pogut ocasionar.
Vuitè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:






Per les causes expressament previstes en aquest conveni.
Per les causes legalment previstes.
Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per avinença de les parts signatàries, degut a la impossibilitat manifesta d’execució del
projecte objecte del conveni o per raons d’altra naturalesa.
Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta
execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts, en particular
per l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni. La resolució del
conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
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part interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia sol·licitud en aquest
sentit davant la part suposadament causant.
Novè. Llei aplicable i solució de conflictes
Donada la naturalesa administrativa del present conveni, seran competents per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts, mitjançant els seus representants
degudament autoritzats, subscriuen i signen el present conveni, per duplicat, i a un sol
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’1.000.000 d’€ (un milió d’euros) a
favor de Circuits de Catalunya SL, amb NIF número B08282626, amb càrrec a la
aplicació pressupostària G/10500/43900/45390 del pressupost de l’exercici 2017.
Tercer.- Notificar el present acord a Circuits de Catalunya SL.”
S’incorporen a la sessió la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), la
diputada senyora Recasens (CiU) i el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula, en primer lloc, al diputat
senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Bé, vostès són perfectament sabedors de
quin és el nostre posicionament sobre aquest particular i no ens estendrem.
El que sí que volem posar de manifest són les contradiccions, al nostre entendre, del
seu Govern, perquè al temps que estan concedint aquesta subvenció o aquest
conveni, nosaltres hem reiterat, en diferents òrgans, com és que la Diputació, en
qüestions que són estructurals del servei que han de prestar als ajuntaments, denega
per falta de crèdit i, en canvi, dona un milió d’euros en aquesta causa del Circuit de
Catalunya.
Avui mateix tenim dintre de l’ordre del dia de la Junta de Govern un punt,
concretament el punt quaranta, en el qual tan sols hi ha cinquanta-sis mil euros per la
qüestió de tanteig i retracte per a l’adquisició d’habitatges; pel qual a tota la
demarcació de Barcelona únicament es podran adquirir dos habitatges dels quatre
previstos, fins i tot, amb denegacions dels ajuntaments de Cardedeu i Sabadell; cosa
que, al nostre entendre, és greu.
I a la conversa que va tenir el Govern, o els representants del mateix, amb nosaltres,
sobre l’avantprojecte dels pressupostos de la Diputació de Barcelona per a l’any
vinent, nosaltres no hem vist cap cas o cap gir en la política del Govern de la
Diputació, perquè, d’una banda, aquells elements estructurals en totes les àrees, a
totes les Comissions Informatives, que es deneguen, d’alguna manera canviï i,
especialment, en el tema de l’habitatge, com hem reiterat una i altra vegada.
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Seguidament intervé el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: En el nostre cas molt
més breu per comentar, no tornar a fer el debat sobre el Circuit, però sí que comentar
que hem trobat positiu que s’hagi incorporat elements que tenen a veure amb les
mocions que vam aprovar sobre cosificació i tal, a l’acord amb el Circuit. I, per tant,
com que crec que és un acord que vam prendre tots i totes, crec que val la pena
remarcar-ho i per això volíem remarcar-ho en aquest punt, que creiem que és un pas
endavant i que és positiu.
Pren la paraula, a continuació, la diputada delegada d’Esports, senyora Fandos
(CiU), qui diu: Més que res per respondre una mica el que s’ha comentat. Jo crec que,
de vegades, les visions que fem són... anem a comparar coses que no són
comparables. I, evidentment, el Circuit no és només, com de vegades ens pensem,
que és només una prova de Fórmula 1. Els circuits són moltes més coses.
El Circuit té activitat pràcticament més de tres-cents dies l’any, crec que són tres-cents
trenta dies l’any. Dona un impacte econòmic a la zona importantíssima. Si el circuit no
hi fos probablement hauríem d’ajudar per altres bandes, també; i la prova és que els
propis alcaldes de tot el que és l’entorn, ens demanen que nosaltres continuem
treballant. Però, a més a més, el Circuit també fa activitats solidàries i, com també es
comentava aquí, una de les coses que s’està intentant fer, i jo crec que és important,
és que es vol ser el primer circuit amb petjada zero de CO 2. Per tant, l’impacte
econòmic que té a la zona, els llocs de treball que crea... Dius, comparar coses és
difícil perquè tot, segurament, hi ha més coses, no només moltes altres coses. Per
tant, tot és important. Llavors, segurament, no arribaríem mai a un acord de dir... tots
els diners els hauríem de posar sinó a Benestar Social, en aquesta línia, si ens
poséssim així, i no ho fem. Repartim perquè s’ha de fer en diferents actes, diferents
activitats i diferents àmbits. Per tant, creiem que l’aportació al Circuit és una part molt
important per al territori; en aquest sentit, per al territori, no només per al propi Circuit
sinó per al territori, per als llocs de treball i per tot el que s’està creant, en el seu
entorn, de serveis.
Torna a intervenir el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Bé, per
al·lusions. Nosaltres, des del respecte a la intervenció de la diputada Fandos,
nosaltres hem començat dient que no volem encetar un debat que ja hem repetit una i
altra vegada. En el seu moment, el diputat Ciurana, el responsable en aquell moment,
va fer una explicació de les bondats del com i el per què de la subvenció al Circuit de
Catalunya, i nosaltres ja no hi entrem aquí, sinó simplement a posar de manifest les
contradiccions del Govern, al nostre entendre. Evidentment, hi ha una discrepància
política sobre la destinació dels recursos públics que, al nostre entendre, haurien
d’estar enfocats cap a qüestions no únicament socials, sinó de quines són les prioritats
que té la ciutadania i quines són les prioritats sobre el paper i sobre l’euro que hi posa
el Govern de la Diputació.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de justificació
fins al 30 de juny de 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
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Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 d’abril de 2016,
va aprovar la resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” (AJG 156/16).
2. D’acord amb l’article 28 del règim de la convocatòria, el període d’execució dels
ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, mentre que el de
justificació finalitzava el 31 de març 2017.
3. Mitjançant diversos decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona, es van
ampliar els terminis d’execució i de justificació de diversos ajuts fins al 30 d’abril de
2017 i fins al 30 de juny de 2017, respectivament.
4. Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2016, que estableix:
“
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret de
la presidència de la Diputació, en cas dels ajuts econòmics (...), s’ha d’aprovar la
liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de
l’endemà de la notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que
s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.
3. Per als ajuts econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació
definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en tractar-se d’actes integrants d’un
procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler
d’anuncis electrònic.
4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s'han de notificar a tots els
destinataris en el termini màxim de deu dies des de l'aprovació.
5. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari, s’efectuï la compensació.”
5. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts prorrogats, per
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona D 7823/17, es va aprovar la
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del

46

Àrea de Presidència
Secretaria General

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini de justificació fins al 30 de
juny de 2017, que incloïa els ajuts que, a 14 de juliol de 2017, presentaven un saldo
el qual restava pendent de proposar-se el pagament, i s’habilitava un període
d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’esmentat decret, per tal que
els ens destinataris presentessin la justificació pendent o al·leguessin el que
s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la
revocació dels imports no justificats.
6. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província d’1 de setembre de 2017, amb efectes de notificació, d’acord amb l’article
41.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2016, que estableix que per als ajuts
econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència
competitiva.
7. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb els informes emesos
pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, es constata el següent:


Existeixen ajuts que s’han justificat per un import inferior al concedit, i aquest
saldo s’ha de revocar.



Existeixen ajuts que no s’han justificat, ni als quals els ens destinataris tampoc
no han renunciat; per tant, s’han de revocar.



Existeixen ajuts als quals els ens han renunciat, bé en la seva totalitat, bé
parcialment.

Fonaments de dret
1. Resulta d’aplicació, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d’acord amb la
disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix “que no serà
aplicable aquesta Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva entrada
en vigor”. A aquest efecte es considera que, d’acord amb el que estableix l’article
23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el present
acte forma part del procediment iniciat amb l’aprovació de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts del Catàleg per la Junta de Govern de la Diputació de 17 de
desembre de 2015.
2. Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2016.
3. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB
el 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret de la Presidència
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núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14
de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini d’execució
fins al 30 d’abril de 2017 i de justificació fins al 30 de juny de 2017.
Segon.- REVOCAR per manca de justificació, total o parcial, els ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb
termini de justificació fins al 30 de juny de 2017, que s’indiquen a continuació, d’acord
amb els informes emesos pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient:
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NIF Ens

Ajuntament d'Aguilar
de Segarra

P0800200H

Ajuntament de Begues

P0802000J

Ajuntament de Calaf

P0803100G

Ajuntament de Calders

P0803400A

Ajuntament de Calders

P0803400A

Ajuntament de Caldes
de Montbui

P0803300C

Ajuntament de
Calonge de Segarra

P0803600F

Import
concedit
(EUR)

Import baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

1.800,00

1.800,00

16/Y/219259

2015/0009363

1703901697

G/40400/34200/
76250

2.340,00

2.340,00

16/Y/219125

2015/0009363

1703901690

G/40400/34200/
76250

Què necessites?

1.000,00

1.000,00

16/Y/223357

2015/0009401

1703901723

G/30300/43100/
46250

"Xarxa dona" i
"Recuperem el
local SISQUS"

7.728,00

124,11

16/Y/221441

2015/0009377

1703901717

G/60300/23110/
46250

2.340,00

102,50

16/Y/219091

2015/0009363

1703901684

G/40400/34200/
76250

Oficina
Equipaments
Esportius

5.000,00

5.000,00

16/Y/222862

2015/0009405

1703901756

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

1.100,00

1.100,00

16/Y/222943

2015/0009405

1703901747

G/50300/15100/
46250

Oficina
Activitats

Actuació
Material esportiu
inventariable per
a sala polivalent
Material esportiu
inventariable
2016

Millora del
material esportiu:
La Guàrdia i
camp de futbol
Foment lloguer
assequible
Servei
d'inspecció i
verificació
d'activitats
comunicades

49

Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Servei
Comerç Urbà
Gerència de
Serveis
d'Igualtat i
Ciutadania
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NIF Ens

Import baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

1.000,00

1.000,00

16/Y/222436

2015/0009392

1703901712

G/50500/17221/
46250

2.924,28

2.924,28

16/Y/222945

2015/0009405

1703901748

G/50300/15100/
46250

Oficina
Activitats

Crono escalada
Els Tossals

1.000,00

1.000,00

16/Y/219824

2015/0009363

1703901653

G/40400/34100/
46250

Oficina
Activitats
Esportives

P0804600E

Foment del
lloguer a
Cardona

5.000,00

5.000,00

16/Y/222889

2015/0009405

1703901770

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

P0804800A

Fem salut

7.302,22

7.302,22

16/Y/220637

2015/0009378

1703901663

G/60401/31100/
46250

Servei Salut
Pública

12.000,00

12.000,00

16/Y/222915

2015/0009405

1703901785

G/50300/15100/
76250

Oficina
d'Habitatge

4.800,00

4.800,00

16/Y/222869

2015/0009405

1703901760

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

P0803600F

Ajuntament de
Cànoves i Samalús

P0804100F

Ajuntament de Capolat

P0804400J

Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Casserres

Ajuntament de
Castellterçol

Campanya de
sensibilització en
matèria de
prevenció i gestió
dels residus:
Instal·lació a les
illes de recollida
de residus de
nous plafons
informatius sobre
la recollida
selectiva de
residus
Finançament del
servei d'inspecció
i verificació
d'activitats
comunicades

Import
concedit
(EUR)

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Calonge de Segarra

Ajuntament de
Castellbisbal

Actuació

Rehabilitació d'un
habitatge per a
P0805300A
masoveria
urbana
Lloguer
P0806300J
sostenible a
Castellterçol
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Ajuntament de
Castellví de Rosanes

NIF Ens

P0806500E

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

P0826600I

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Ajuntament de
Granera

P0809400E

Ajuntament de la
Garriga

P0808700I

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

Ajuntament de l'Estany P0807800H

Actuació
Optimització
energètica de
l'enllumenat del
polígon industrial
Rosanes
Pla director de
Solidaritat i
Cooperació
2016-2020 de
Cerdanyola del
Vallès
Aparadors amb
vida!
Activitats per a la
cohesió social i
participació
ciutadana
Foment del
lloguer
assequible i
manteniment de
l'habitatge
Millora material
esportiu
Campanya
informativa
prevenció i gestió
dels residus
porta a porta
Foment lloguer
assequible

Import
concedit
(EUR)

1.824,00

Import baixa
(EUR)

1.824,00

Codi XGL

16/Y/222381

Núm.
expedient
SIGC

2015/0009391

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

1703901706

Oficina
G/50500/17210/
Tècnica de
46250
Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

12.000,00

12.000,00

16/Y/221774

2015/0009342

1703901745

G/11200/92400/
46250

1.000,00

1.000,00

16/Y/223362

2015/0009401

1703901724

G/30300/43100/
46250

5.477,00

383,05

16/Y/221465

2015/0009377

1703901718

G/60300/23110/
46250

5.000,00

5.000,00

16/Y/222896

2015/0009405

1703901777

G/50300/15100/
46250

2.340,00

2.340,00

16/Y/219053

2015/0009363

1703901682

G/40400/34200/
76250

1.000,00

1.000,00

16/Y/222558

2015/0009392

1703901711

G/50500/17221/
46250

500,00

500,00

16/Y/222868

2015/0009405

1703901759

G/50300/15100/
46250
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Desenvolupa
ment
Servei
Comerç Urbà
Gerència de
Serveis
d'Igualtat i
Ciutadania
Oficina
d'Habitatge
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina
d'Habitatge
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NIF Ens

Ajuntament de Moià

P0813700B

Ajuntament de Mollet
del Vallès

P0812300B

Ajuntament de
Monistrol de Calders

Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta

P0812700C

P0820200D

Ajuntament de Sant
Celoni

P0820100F

Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat

P0820300B

Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès

P0820400J

Actuació
Aparadors que
venen de gust:
campanya de
dinamització dels
locals buits a
Moià
Foment del
lloguer
assequible
Activitats de
sensibilització
ambiental a
Monistrol de
Calders
Reduïm i
reciclem tant a
casa com al
municipi
Millora de
material esportiu
inventariable
2016
Material esportiu
inventariable
2016
Foment del
lloguer
assequible

Import
concedit
(EUR)

Import baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

1.000,00

1.000,00

16/Y/223361

2015/0009401

1703901725

G/30300/43100/
46250

Servei
Comerç Urbà

5.000,00

5.000,00

16/Y/222861

2015/0009405

1703901755

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge
Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.000,00

183,15

16/Y/222642

2015/0009392

1703901709

G/50500/17221/
46250

1.000,00

1.000,00

16/Y/222459

2015/0009392

1703901707

G/50500/17221/
46250

2.340,00

2.340,00

16/Y/219157

2015/0009363

1703901693

G/40400/34200/
76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2.340,00

0,01

16/Y/219246

2015/0009363

1703901696

G/40400/34200/
76250

Oficina
Equipaments
Esportius

5.000,00

5.000,00

16/Y/222901

2015/0009405

1703901780

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge
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NIF Ens

Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta

P0819200G

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

P0822600C

Ajuntament de Sant
Pere de Riudebitlles

P0823200A

Ajuntament de Sant
Pere de Torelló

P0823300I

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

P0823800H

Ajuntament de Sant
P08097 00H
Salvador de Guardiola

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

P0826000B

Ajuntament de
Vallbona d'Anoia

P0829200E

Actuació
Programa
municipal
d'activitats de
sensibilització i
comunicació
ambiental
Beques per
activitats
esportives
Substitució de les
lluminàries de
diversos carrers
per lluminàries
de LED
Condicionament
d'habitatges al
nucli antic
Programa de
seguretat
alimentària 2016
Exposicions de
foment educació
per al
desenvolupamen
t
Foment de la
xarxa de
mediació per al
lloguer social
Inspecció i
verificació
d'activitats
comunicades

Import
concedit
(EUR)

Import baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

1.000,00

1.000,00

16/Y/222541

2015/0009392

1703901787

G/50500/17221/
46250

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

562,44

62,44

16/Y/219444

2015/0009363

1703901649

G/40400/34100/
46251

Oficina
Activitats
Esportives

1.824,00

1.824,00

16/Y/222246

2015/0009391

1703901704

Oficina
G/50500/17210/
Tècnica de
46250
Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

12.000,00

12.000,00

16/Y/222904

2015/0009405

1703901783

G/50300/15100/
76250

Oficina
d'Habitatge

6.900,00

1.380,00

16/Y/220602

2015/0009378

1703901667

G/60401/31100/
46250

Servei Salut
Pública
Oficina
Cooperació al
Desenvolupa
ment

3.880,00

2.194,97

16/Y/221810

2015/0009342

1703901734

G/11200/92400/
46250

5.000,00

5.000,00

16/Y/222897

2015/0009405

1703901778

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

1.500,00

1.500,00

16/Y/222980

2015/0009405

1703901753

G/50300/15100/
46250

Oficina
Activitats
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Ajuntament de Vic

NIF Ens

P0829900J

Ajuntament dels
Hostalets de Pierola

P0816100B

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

Ajuntament d'Igualada

P0810100H

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

Actuació

Osona+: Nou
teixit productiu
amb valors

Canvi de
porteries de la
pista
poliesportiva de
Serra Alta
Foment del
lloguer
assequible
Execució del pla
d'Internacionalitz
ació de la
Igualada Luther
ClústerBarcelona
Ajuts al lloguer
responsable al
municipi d'Olvan
Millora material
esportiu per al
municipi d'Olvan
Millora
d'instal·lacions
en els
equipaments
esportius del
municipi d'Olvan

Import
concedit
(EUR)

Import baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

18.750,00

2.202,08

16/Y/221744

2015/0009311

1703901422

G/30102/43900/
46250

Oficina
Tècnica
d'Estratègies
per al
Desenvolupa
ment
Econòmic

900,00

900,00

16/Y/219147

2015/0009363

1703901692

G/40400/34200/
76250

Oficina
Equipaments
Esportius

5.000,00

5.000,00

16/Y/222887

2015/0009405

1703901769

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

4.200,00

700,00

16/Y/221842

2015/0009346

1703901786

G/11200/92061/
46250

Direcció
Relacions
Internacionals

5.000,00

5.000,00

16/Y/222863

2015/0009405

1703901757

G/50300/15100/
46250

Oficina
d'Habitatge

2.340,00

2.340,00

16/Y/219054

2015/0009363

1703901683

G/40400/34200/
76250

Oficina
Equipaments
Esportius

5.000,00

5.000,00

16/Y/219124

2015/0009363

1703901689

G/40400/34200/
76251

Oficina
Equipaments
Esportius
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NIF Ens

Consorci per a la
Q5856406C
Promoció de Municipis
del Moianès

Actuació

Com aplicar
l'economia social
i solidària al
Moianès

Import
concedit
(EUR)

7.155,00

Import baixa
(EUR)

4.394,66

Codi XGL

16/Y/221751
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Núm.
expedient
SIGC

2015/0009311

Operació
comptable

1703901593

Aplicació
Centre gestor
pressupostària

G/30102/43900/
46750

Oficina
Tècnica
d'Estratègies
per al
Desenvolupa
ment
Econòmic

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer.- ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al
30 de juny de 2017, que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes emesos
pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient:
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Agència de
Desenvolupament
Econòmic del
Garraf
Agència de
Desenvolupament
Econòmic del
Garraf

NIF Ens

Q0801811A

Q0801811A

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Calders

P0803400A

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Actuació
Comercialització
dels PAE del
Garraf i Millora de
serveis
Centre de Serveis
Avançats a les
Empreses del
Garraf
Foment del lloguer
assequible
Campanya de
promoció del
mercat municipal
2016
Cost tècnic tràmit
cèdules
d'habitabilitat i
certificats
d'eficiència
energètica
Realització
d'actuacions de
gestió i control
d'activitats
comunicades
Colònies de gats i
recollida de gossos
Cicle de tallers de
gènere i
desenvolupament

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

21.997,50

6.243,29

16/Y/221539

2015/0009289

1703901656

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

97.770,75

3.568,43

16/Y/221548

2015/0009289

1703901657

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

5.000,00

5.000,00

16/Y/222872

2015/0009405

1703901761

G/50300/15100/46250

Oficina
d'Habitatge

1.900,00

1.900,00

16/Y/223420

2015/0009401

1703901670

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

5.000,00

5.000,00

16/Y/222899

2015/0009405

1703901779

G/50300/15100/46250

Oficina
d'Habitatge

2.924,28

5,76

16/Y/222969

2015/0009405

1703901751

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

1.000,00

155,00

16/Y/220743

2015/0009378

1703901676

G/60401/31100/46250

2.000,00

2.000,00

16/Y/221434

2015/0009377

1703901716

G/60300/23110/46250
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Gerència de
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d'Igualtat i
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NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

TRACTAMENT DE
VEGETACIÓ A
LES PALMERES I
CALIFÒRNIA

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

Ajuntament de
Castellar del Riu

P0804900I

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de
Copons

Ajuntament de
Dosrius

P0805400I
P0807000E

P0807400G

Adequació d'un
espai de coworking
Adquisició de
material esportiu
inventariable
Lloguer sostenible
a Castellcir
Moianèsl'experiència
sostenible
Activitats de
sensibilització i
educació ambiental
Animals de
companyia
Mascotes
coponenques 2016
Obertura de franja
perimetral a Can
Canyamars

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

23.795,60

4.449,13

16/Y/222172

2015/0009389

1703901852

G/50405/17200/46251

15.000,00

2.794,56

16/Y/222157

2015/0009405

1703901743

G/50300/15100/46250

2.200,00

2.200,00

16/Y/219099

2015/0009363

1703901686

G/40400/34200/76250

5.000,00

1.388,00

16/Y/222865

2015/0009405

1703901758

G/50300/15100/46250

8.000,00

8.000,00

16/Y/222734

2015/0009438

1703900751

G/30200/43200/46250

1.000,00

602,30

16/Y/222548

2015/0009392

1703901160

G/50500/17221/46250

1.000,00

416,10

16/Y/220665

2015/0009378

1703901674

G/60401/31100/46250

1.000,00

595,00

16/Y/220686

2015/0009378

1703901675

G/60401/31100/46250

6.327,59

1.310,00

16/Y/222170

2015/0009389

1703901853

G/50405/17200/46251
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Centre
gestor
Oficina
Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei
d'Urbanisme
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
d'Habitatge
Oficina
Tècnica de
Turisme
Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Oficina
Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
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Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

Actuació

Ajuntament de
Dosrius

P0807400G

Tractament de
vegetació en
parcel·les
municipals de Can
Massuet del Far

10.664,45

605,52

16/Y/222191

2015/0009389

1703901850

G/50405/17200/46251

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

El cicle de l'aigua:
sensibilitzem les
escoles!

1.000,00

618,85

16/Y/222474

2015/0009392

1703901710

G/50500/17221/46250

Ajuntament de
Granera

P0809400E

4.056,79

2.168,03

16/Y/220622

2015/0009378

1703901673

G/60401/31100/46250

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

1.124,88

571,88

16/Y/219502

2015/0009363

1703901650

G/40400/34100/46251

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

2.000,00

1.650,72

16/Y/221788

2015/0009342

1703901731

G/11200/92400/46250

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

6.700,00

5.246,46

16/Y/220327

2015/0009378

1703901664

G/60401/31100/46250

Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès

P0800500A

2.340,00

2.340,00

16/Y/219226

2015/0009363

1703901695

G/40400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
l'Estany

P0807800H

1.100,00

500,00

16/Y/223017

2015/0009405

1703901754

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

Promoció de la
salut
Beques esportives
per prevenir el risc
d'exclusió
Accions d'educació
per al
desenvolupament
Promoció estils de
vida saludables
Substitució
cistelles pista
central pavelló
municipal inclòs
motor/ rampes
circuït trialsin
Finançament del
servei d'inspecció i
verificació activitats
comunicades

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

NIF Ens
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Oficina
Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei Salut
Pública
Oficina
Activitats
Esportives
Oficina
Cooperació al
Desenvolupa
ment
Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Manresa

Ajuntament de
Manresa

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

P0811200E

Accions de
promoció
internacional del
projecte Manresa
2022

4.900,00

8,17

16/Y/221848

2015/0009346

1703900703

G/11200/92061/46250

Direcció
Relacions
Internacionals

P0811200E

Preparació de
projectes
transnacionals

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Ajuntament de
Moià

P0813700B

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

16097-Programa
de Cooperació
municipal i agents
privats per a
l'adscripció
d'habitatges a
lloguer social
Reforma,
condicionament i
rehabilitació
d'habitatges
destinats a
polítiques socials:
Pisos Miquel Martí
i Pol
Foment de lloguer
assequible
El mètode del
currículum ocult
com eina d'ajuda a
la inserció, les
competències

1.750,00

1.750,00

16/Y/221988

2015/0009345

1703901737

G/11200/92061/46250

Oficina
d'Europa i
Estratègia
Internacional

5.000,00

2.940,00

16/Y/222875

2015/0009405

1703901763

G/50300/15100/46250

Oficina
d'Habitatge

21.000,00

103,88

16/Y/222905

2015/0009405

1703901784

G/50300/15100/76250

Oficina
d'Habitatge

5.000,00

37,26

16/Y/222882

2015/0009405

1703901766

G/50300/15100/46250

Oficina
d'Habitatge

52.701,67

6.766,61

16/Y/221667

2015/0008242

1703901700

G/30101/24100/46250

Servei Mercat
de Treball
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Rellinars

P0817800F

Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de
Ripollet
Ajuntament de
Saldes
Ajuntament de
Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Celoni

P0817800F
P0817900D

Actuació
Inspecció i
verificació
d'activitats
comunicades
Dinamització
comercial a
Montgat
Suport en la
creació d'un punt
d'aigua al mercat
de venda no
sedentària de
l'Eixample
Activitats
esportives
Promocio de la
salut
Aula formativa
mercat

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

1.100,00

563,80

16/Y/222921

2015/0009405

1703901746

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

6.000,00

3.084,56

16/Y/223162

2015/0009401

1703901655

G/30300/43100/46250

Gerència de
Serveis de
Comerç

3.750,00

2.134,65

16/Y/223429

2015/0009401

1703901672

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

3.202,00

18,79

16/Y/219880

2015/0009363

1703901654

G/40400/34100/46250

2.000,00

278,29

16/Y/220314

2015/0009378

1703901662

G/60401/31100/46250

11.700,00

71,00

16/Y/222159

2015/0009405

1703901744

G/50300/15100/46250

P0818900C

Projecte universitat
de Bath

1.000,00

1.000,00

16/Y/221992

2015/0009345

1703901738

G/11200/92061/46250

P0819500J

Mercat setmanal

2.650,00

2.650,00

16/Y/223418

2015/0009401

1703901668

G/30300/43100/46250

P0819700F

Beques per a
l'esport

1.874,80

764,20

16/Y/219432

2015/0009363

1703901647

G/40400/34100/46251

P0820100F

Reforma i
condicionament
d'habitatges de
propietat municipal

23.998,05

1.998,05

16/Y/222891

2015/0009405

1703901771

G/50300/15100/76250
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Activitats
Esportives
Servei Salut
Pública
Servei
d'Urbanisme
Oficina
d'Europa i
Estratègia
Internacional
Oficina
Mercats i
Fires Locals
Oficina
Activitats
Esportives
Oficina
d'Habitatge
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NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

P0820100F

Dinamització
comercial del
mercat municipal
de Sant Celoni

1.500,00

1.500,00

16/Y/223424

2015/0009401

1703901671

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

P0819200G

Primers auxilis
bàsics

5.000,00

926,99

16/Y/220491

2015/0009378

1703901665

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

P0822500E

Adquisició de dos
desfibril·ladors

5.989,00

77,54

16/Y/220808

2015/0009378

1703901679

G/60401/31100/76250

Servei Salut
Pública

P0822600C

Adequació
d'habitatge per al
lloguer social
destinat als joves
que es volen
emancipar.

10.000,00

721,35

16/Y/222902

2015/0009405

1703901782

G/50300/15100/76250

Oficina
d'Habitatge

Ajuntament de
Sant Martí de Tous

P0822600C

Campanya de
prevenció i gestió
ambiental

1.000,00

347,81

16/Y/222505

2015/0009392

1703901708

G/50500/17221/46250

Ajuntament de
Sant Martí Sarroca

P0822700A

Material esportiu
inventariable 2016

2.340,00

2.340,00

16/Y/219092

2015/0009363

1703901685

G/40400/34200/76250

Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

P0823600B

2.812,20

958,20

16/Y/219442

2015/0009363

1703901648

G/40400/34100/46251

Ajuntament de
Santa Maria d'Oló

P0825800F

6.000,00

759,50

16/Y/220590

2015/0009378

1703901666

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Santa Maria d'Oló

P0825800F

8.120,00

1.652,09

16/Y/220752

2015/0009378

1703901677

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Celoni
Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

Ajuntament de
Sant Martí de Tous

Foment de l'esport
per prevenir el risc
d'exclusió
Hàbits saludables:
salut i benestar a
Oló
Sanitat ambiental
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Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Activitats
Esportives
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Ens destinatari

Ajuntament de
Santa Susanna

NIF Ens

Actuació

P0826100J

Tractament de
vegetació a les
parcel·les no
edificades de La
Vall

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Ajuntament de
Sitges

P0827000A

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Veciana

P0829800B

Ajuntament de Vic

P0829900J

Ajuntament de Vic

P0829900J

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Material esportiu
inventariable divers
per les
instal·lacions
esportives
municipals
Mercat
agroalimentari
artesà. Renovació
del mercat dels
dissabtes
Inspecció i control i
verificació
d'activitats
comunicades
Inspecció i
verificació de les
activitats
comunicades de
Veciana
Foment del lloguer
assequible a Vic
Centre de recursos
per emprenedors
Educar en la
diversitat

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

34.920,17

0,06

16/Y/222185

2015/0009389

1703901851

G/50405/17200/46251

Oficina
Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

2.070,19

31,13

16/Y/219138

2015/0009363

1703901691

G/40400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

3.500,00

1.927,00

16/Y/223419

2015/0009401

1703901669

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

2.800,00

77,50

16/Y/222948

2015/0009405

1703901749

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

1.100,00

331,26

16/Y/222971

2015/0009405

1703901752

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

5.000,00

3.050,00

16/Y/222874

2015/0009405

1703901762

G/50300/15100/46250

44.400,00

22.569,78

16/Y/221573

2015/0009289

1703901645

G/30103/43300/46250

2.100,00

467,51

16/Y/221789

2015/0009342

1703901732

G/11200/92400/46250
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Oficina
d'Habitatge
Servei Teixit
Productiu
Oficina
Cooperació al
Desenvolupa
ment
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Ens destinatari
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

Ajuntament de
Vilanova de Sau

Ajuntament de
Vilassar de Mar

NIF Ens

P0830600C

P0830400H

P0821700B

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Brull

P0802600G

Ajuntament del
Pont de Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Actuació
Fons per garantir el
lloguer de les
borses de lloguer
social
Adquisició d'una
caldera de
biomassa per
l'Escola de
Vilanova de Sau i
millores en
l'enllumenat
Ambientalització
d'equipaments
municipals

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

5.000,00

210,17

16/Y/222895

2015/0009405

1703901775

G/50300/15100/46250

Oficina
d'Habitatge

G/50500/17210/46250

Oficina
Tècnica de
Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat

3.040,00

1.227,00

Tallers i xerrades
de promoció de la
salut mental i el
2.000,00
benestar
emocional
Establiment i
manteniment de
1.000,00
colònies de gats
Servei d'inspecció i
verificació
1.100,00
d'activitats
comunicades
Usuaris i empreses
impulsen el mètode
per competències 21.520,80
en el Pont de
Vilomara i Rocafort

3.040,00

16/Y/222424

2015/0009391

1703901047

0,06

16/Y/222479

2015/0009392

1703901713

G/50500/17221/46250

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

54,60

16/Y/220804

2015/0009378

1703901678

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

25,65

16/Y/220863

2015/0009378

1703901680

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

297,48

16/Y/222955

2015/0009405

1703901750

G/50300/15100/46250

Oficina
Activitats

12.443,36

16/Y/221670

2015/0008242

1703901701

G/30101/24100/46250

Servei Mercat
de Treball
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

Consell Comarcal
de l'Anoia

P5800006H

Consell Comarcal
del Bages

P5800009B

Consell Comarcal
del Moianès

P0800317J

Consell Comarcal
del Moianès

P0800317J

Actuació
Cistelles
transversals
Mestre Vila Vell
Adquisició de
material esportiu
per a l'ús de
l'escola esportiva
municipal
L'esport per a
tothom
Foment del lloguer
assequible de la
comarca de l'Anoia
Promoció i millora
dels polígons i les
empreses del
Bages 2016
Procés participatiu
per la redacció del
"Pla estratègic de
la comarca del
Moianès". Creació i
dinamització dels
espais participatius
estables
Activitats
esportives al
Moianès

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

2.000,00

2.000,00

16/Y/219193

2015/0009363

1703901694

G/40400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2.200,00

786,11

16/Y/219120

2015/0009363

1703901687

G/40400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

7.000,00

7.000,00

16/Y/219376

2015/0009363

1703901646

G/40400/34100/46251

Oficina
Activitats
Esportives

5.000,00

1.807,32

16/Y/222881

2015/0009405

1703901765

G/50300/15100/46550

Oficina
d'Habitatge

74.670,00

587,64

16/Y/221636

2015/0009289

1703901658

G/30103/43300/46550

Servei Teixit
Productiu

12.536,00

12.536,00

16/Y/221510

2015/0009377

1703901720

G/60300/23110/46550

Gerència de
Serveis
d'Igualtat i
Ciutadania

3.066,00

1.086,00

16/Y/219625

2015/0009363

1703901651

G/40400/34100/46550

Oficina
Activitats
Esportives
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Ens destinatari

Consell Comarcal
del Moianès

NIF Ens

P0800317J

Consell Comarcal
del Vallès
Occidental

P5800007F

Consell Comarcal
del Vallès
Occidental

P5800007F

Consell Comarcal
d'Osona
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

P5800015I

Actuació
Moianès
sostenibleactivitats de
sensibilització
ambiental a les
escoles del
Moianès
Planificació de
recursos i
articulació de plans
energètics
municipals i
comarcal
Xarxa d'agents per
a la promoció del
coneixement i la
innovació
Foment del lloguer
assequible

Import
concedit
(EUR)

1.000,00

Import
baixa
(EUR)

103,36

Codi XGL

16/Y/222597

Núm.
expedient
SIGC

2015/0009392

Operació
comptable

1703901715

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

G/50500/17221/46550

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2.027,00

91,00

16/Y/222324

2015/0009391

1703901705

G/50500/17210/46550

Oficina
Tècnica de
Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat

48.308,82

22.963,33

16/Y/221532

2015/0009289

1703901660

G/30103/43300/46550

Servei Teixit
Productiu

5.000,00

2.196,72

16/Y/222884

2015/0009405

1703901767

G/50300/15100/46550

Oficina
d'Habitatge

Q5856406C

Pla de dinamització
comercial del
Moianès

7.000,00

2.695,02

16/Y/223152

2015/0009401

1703901659

G/30300/43100/46750

Gerència de
Serveis de
Comerç

Q5856406C

Habitatges a la
borsa: foment del
lloguer assequible
al Moianès

5.000,00

376,48

16/Y/222878

2015/0009405

1703901764

G/50300/15100/46750

Oficina
d'Habitatge

Q5856406C

Viu la cultura al
Moianès

G/40101/33400/46750

Oficina
Estudis i
Recursos
Culturals

4.000,00

2.185,00

16/Y/218828
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Ens destinatari

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Núm.
expedient
SIGC

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

1703901714

G/50500/17221/46750

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2015/0008242

1703901702

G/30101/24100/46750

Servei Mercat
de Treball

16/Y/221673

2015/0008242

1703901703

G/30101/24100/46750

Servei Mercat
de Treball

16/Y/221569

2015/0009289

1703901661

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

16/Y/222892

2015/0009405

El crèdit no
s’ha
incorporat
com a
romanent en
el pressupost
2017

El crèdit no s’ha
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2017

Oficina
d'Habitatge

16/Y/219627

2015/0009363

1703901652

G/40400/34100/46350

Oficina
Activitats
Esportives

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C

Activitats de
sensibilització
ambiental en
espais de
l'ecomuseu del
Moianès

1.000,00

378,32

16/Y/222553

2015/0009392

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C

Projecte singular
som oportunitats:
DIC, talent i joves

9.597,67

6.352,73

16/Y/221669

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C

Projecte singular
iris i artemisa:
noves oportunitats
d'ocupació en els
sectors emergents
serveis a les
persones, turisme i
agroalimentari

18.154,89

10.809,79

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C

Creació de l'Oficina
empresarial del
Moianès (2a fase)

12.864,19

2.995,67

Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària La
Plana

P0800024B

Subvenció de l'IBI
per als propietaris
d'habitatges
adscrits a la Borsa
de Mediació de la
Mancomunitat la
Plana

4.000,00

94,03

Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària
Segarrenca

P0800045G

Activitats
esportives pel
territori

5.000,00

847,56
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Quart.- PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i declarar que, d’acord amb el que estableix l’article 41.3 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2016, la publicació en el Butlletí substitueix la notificació i
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d'actes
integrants d'un procediment de concurrència competitiva.”
Intervé la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Bon dia
presidenta, disculpeu el retard. Per part del Grup socialista votarem a favor del punt
número dotze, del vint-i-vuit i del trenta-u, i de la resta fem abstenció.
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació
fins al 30 de juny de 2017.- 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 següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de març de
2015, va aprovar la resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” (AJG 135/15).
2. D’acord amb l’article 34 del règim de la convocatòria, el període d’execució de les
actuacions pluriennals comprenia de l’1 de gener de 2015 a 31 de desembre de
2016, mentre que el de justificació finalitzava el 31 de març de 2017.
3. Mitjançant decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona D 12835/16 i D
160/17, es va ampliar el termini d’execució fins al 30 d’abril de 2017 i el de
justificació fins al 30 de juny de 2017 de diverses actuacions pluriennals.
4. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2015, que estableix:
“
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop
transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a la
Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació
de justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi
pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
1. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el
corresponent reintegrament dels imports abonats.
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2. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de
l’ens beneficiari dels ajuts, s’efectuï la compensació.”
5. Un cop transcorregut el termini de justificació dels ajuts prorrogats, per decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona D 7971/17, es va aprovar la liquidació
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30 de juny de
2017, que incloïa els ajuts que, a 14 de juliol de 2017, presentaven un saldo el qual
restava pendent de proposar-se el pagament, i s’habilitava un període d’audiència
de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de l’esmentat decret, per tal que els ens
destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i
al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procediria a la revocació dels imports no justificats. El referit decret de liquidació
provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província d’1 de setembre de
2017.
6. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb informe emès pel centre
gestor, el qual s’incorpora a l’expedient, es constata el següent:
 Existeix un ajut que s’ha justificat per un import inferior al concedit, i aquest saldo
s’ha de revocar.
 Existeix un ajut al qual l’ens destinatari ha renunciat parcialment.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2015.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016
(publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret de
la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm.
8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini d’execució
fins al 30 d’abril de 2017 i de justificació fins al 30 de juny de 2017.
Segon.- REVOCAR per manca de justificació parcial l’ajut econòmic del Catàleg de
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini
d’execució fins al 30 d’abril de 2017 i de justificació fins al 30 de juny de 2017, que
s’indica a continuació, d’acord amb informe emès pel centre gestor, el qual s’incorpora
a l’expedient:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

(130) PROGRAMES /
POLÍTIQUES SOBRE
POBLACIÓ I SALUT
Ajuntament
REPRODUCTIVA I
P0815400G
28.218,00
de Palafolls
(160) ALTRES
SERVEIS I
INFRAESTRUCTURES
SOCIALS

Import
baixa
(EUR)

0,95

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

15/Y/204289 2014/0009146 1703901733 G/11200/92400/46250
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajut econòmic del Catàleg de serveis de l’any
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al
30 de juny de 2017, que s’indica a continuació, d’acord amb informe emès pel centre
gestor, el qual s’incorpora a l’expedient:
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Ens
destinatari

Ajuntament
de
Granollers

NIF Ens

Actuació

Acompanyament i
suport al municipi
de Sidi Rahal
(Marroc) per a la
posada en marxa
P0809500B del planejament
urbà de la ciutat
amb l’objectiu
d’impulsar el
desenvolupament
local

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

25.590,00

2.463,59

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

15/Y/204274 2014/0009146 1703901742 G/11200/92400/46250
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Quart.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30
de juny de 2016, fins al 30 de novembre de 2016 i fins al 31 de gener de 2017.- 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 següent:
“Fets
1.

El diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona va
aprovar, el 15 d’octubre de 2013, les Instruccions de gestió d’actuacions derivades
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que
tenen per finalitat establir els procediments de gestió necessaris per tal de fer
efectius els compromisos assolits en el marc de les Meses (D 8912/13).

2.

L’article 9.1 de les Instruccions estableix que la despesa subvencionable es
correspondrà amb aquella que es realitzi en el període comprès entre l’1 de gener
de 2012 i el 31 de desembre de 2017. Sense perjudici de l’anterior, l’article 9.2
preveu que cada acte d'aprovació d'actuacions pot establir terminis específics, per
tal d'ajustar-los a la tipologia de recurs, a l'àmbit d'actuació a què correspon
l'actuació i/o als requisits establerts per la normativa d'estabilitat pressupostària.

3.

Atenent aquest darrer supòsit, i d’acord amb la Disposició Addicional 6a. de la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 2/2012, de 27
d’abril (LOESFP), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la
Diputació va aprovar, de manera individualitzada, finançar la despesa associada a
diferents actuacions derivades de les Meses de concertació amb càrrec del
superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament
sostenibles, i conseqüentment, per a totes aquestes actuacions, es va fixar el 30
d’octubre de 2015 com a data màxima d’execució i justificació.

4.

La Diputació de Barcelona, d’acord amb les sol·licituds presentades pels ens
locals afectats, va prorrogar els terminis d’execució i de justificació de diverses
actuacions considerades inversions financerament sostenibles, aprovades en el
marc de les Meses de concertació:
- Fins al 30 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern AJG 559/15,
decret del vicepresident primer i president delegat de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat D 9652/15 i decret de la presidenta D 9762/15.
- Fins al 30 de novembre de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern AJG
363/16 i decret de la presidenta D 7409/16.
- Fins al 31 de gener de 2017, mitjançant decret de la presidenta D 13885/16.

5.

Pel que fa a les actuacions no prorrogades, el termini de justificació de les quals
va vèncer el 30 d’octubre de 2015, per decret de la presidenta de la Diputació de
Barcelona D 11652/15, de data 1 de desembre de 2015, es va aprovar la seva
liquidació provisional i parcial i es va obrir un període d’audiència, transcorregut el
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qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 9 de març de 2017, va
aprovar la liquidació definitiva (AJG 80/17).
6.

Pel que fa a les actuacions prorrogades, per decret de la presidenta de la
Diputació de Barcelona D 1810/17, de data 9 de març de 2017, es va aprovar la
liquidació provisional i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30 de
juny de 2016, fins al 30 de novembre de 2016 i fins al 31 de gener de 2017, i es va
obrir un període d’audiència dels ajuts que, a data de la proposta, restaven com a
pendents de justificar en la seva totalitat.

7.

Durant el període d’audiència, que va acabar l’11 d’abril de 2017, els ens
destinataris han pogut justificar els seus ajuts pendents i/o al·legar el que
consideressin oportú. Els ajuts inclosos en la liquidació provisional i que s’han
justificat pel seu import total concedit es consideren finalitzats.

8.

Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens
destinataris no han justificat pel seu import total concedit, ni tampoc s’ha tramitat
per part de la Diputació l’acceptació de cap renúncia; per tant, a instància de la
Intervenció General i d’acord amb els informes de la gerent de Serveis de Medi
Ambient, de la cap del Servei d’Equipaments i Espai Públic i de la cap del Servei
Jurídico-Administratiu emesos en data 30 d’agost de 2017, tots tres centres
gestors adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació, aquests ajuts
s’han de revocar, bé totalment, degut a què no s’han executat les actuacions
objecte de l’ajut, bé parcialment, degut a què en l’execució de les actuacions
subvencionades, tot i quedar acreditada la seva finalització, existeix un saldo.

9.

Quan l’import justificat ha estat inferior al pagat per avançat, aquesta revocació
comporta el reintegrament a la Diputació de Barcelona de la diferència entre
l’import pagat per avançat i l’import efectivament justificat. Amb relació a aquesta
qüestió, s’ha detectat que a la liquidació provisional es van fer constar com
avançats alguns pagaments que no es van arribar a efectuar. Així doncs, el
present dictamen regularitza aquesta incidència per tal de no reclamar
reintegraments que no procedeixen. Pel que fa a l’ajut atorgat a l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà per a l’actuació 14X113773 “Substitució de diferents
calderes en equipaments municipals per calderes de baix consum”, de 60.000
euros, la Diputació no va efectuar cap pagament avançat, mentre que l’ens ha
justificat despesa per import de 18.050,38 euros. Per tant, correspon a la
Diputació fer efectiu el pagament d’aquest import.

10. En altre ordre de coses, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en data 5 d’abril de
2017, ha presentat un ofici en què sol·licita que es tingui en consideració el total
de l’import justificat per a l’actuació “Fase 1 del projecte d’urbanització de voreres
de la travessia urbana de la carretera BP-1432”, que representa un import superior
a l’aportació concedida per part de la Diputació o, en el seu defecte, que es
concedeixi un canvi de destinació de la quantia no justificada. Pel que fa a la
primera al·legació, cal tenir present que el cost inicial previst per a l’actuació era
de 2.253.532,66 euros i estava finançat en 282.672,23 euros amb càrrec d’un
preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
1.370.860,43 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de
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Governs Locals 2012-2015”, i 600.000,00 euros per part de l’ens destinatari.
D’acord amb l’informe emès en data 10 d’octubre de 2017 conjuntament per part
de la Direcció de Serveis de Cooperació Local i la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, el conveni de formalització d’aquesta actuació
va preveure que, en el cas que es produís una baixa en el procés d’adjudicació del
contracte d’obres, es distribuiria de la manera següent: els primers 315.925,96
euros recaurien sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, la resta de la baixa es repartiria proporcionalment al
desglossament corresponent als àmbits de titularitat (àmbit municipal 54,61% i
àmbit de carreteres 45,36%). Finalment, el cost de l’actuació ha ascendit a
1.573.140,63 euros. Així doncs, s’ha procedit a la redistribució dels imports de la
baixa entre les diferents fonts de finançament d’acord amb els termes recollits en
el conveni de formalització, de manera que la Diputació de Barcelona ha d’assumir
1.155.662,56 euros (282.672,23 euros amb càrrec al preacord de Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i 872.990,33 euros amb
càrrec a l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat).
Atès que la Diputació ha efectuat pagaments totals per import de 1.653.532,66
euros i que no es considera justificable l’import presentat que excedeix de
l’aportació de la Diputació una vegada efectuada la baixa, cal procedir al
reintegrament de l’import no justificat i abonat a l’ens, que ascendeix a 497.870,10
euros. Pel que fa a la segona al·legació, el termini de sol·licitud de modificacions
de preacords previst en l’article 20.2 de les Instruccions de gestió d'actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015", en la seva última modificació aprovada per decret de la presidenta de la
Diputació de Barcelona en data 5 de juliol de 2016, es va establir en el 15 d’agost
de 2016, essent la sol·licitud de l’Ajuntament, per tant, extemporània.
11. Per la seva part, l’Ajuntament de Barberà del Vallès té concedit 67.500 euros per a
l’actuació “Millores en equipaments municipals (1)”, amb codi 14/X/113810. En
data 25 d’agost de 2015 va presentar una justificació de despeses de la referida
actuació per import de 16.875 euros, i per la que es va procedir al corresponent
pagament. Posteriorment es va efectuar un pagament avançat per la quantia
pendent de justificar, 50.625,00 euros. Finalment, en data 23 de gener de 2017 va
presentar una segona justificació per import de 45.384,07 euros. Aquesta no es va
admetre en contenir despesa executada amb posterioritat al 30 de juny de 2016,
data màxima d’execució de l’actuació. D’aquesta manera l’Ajuntament ha de
procedir al reintegrament a la Diputació de Barcelona de l’esmentat pagament
avançat.
12. Per últim, l’acord segon de l’esmentat dictamen AJG 80/17 va establir el
reintegrament de l'import pagat per avançat i no justificat de 21.812,46 euros de
l’ajut concedit a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a l’actuació
14X112665 “Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat exterior de la
urbanització Can Bosch”. Atès que s’ha detectat que aquest pagament de
21.812,46 euros no es va arribar a efectuar, cal procedir a deixar sense efecte
l’acord de reintegrament.
13. Respecte dels imports que són objecte de revocació en el present dictamen, els
saldos ja no es van incorporar al pressupost de despeses de l’exercici 2017 com a
romanents de crèdit, raó per la qual el present dictamen no incorpora operacions
comptables d’ajustament de valor.
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14. A l’efecte d’assegurar un mateix expedient al conjunt d’actuacions qualificades
com inversions financerament sostenibles, amb independència de la convocatòria
en el marc de la qual es van aprovar, i vist que la base 30.18 de les bases
d’execució del pressupost 2017 de la Diputació preveu que, en el supòsit
d’expedients administratius que per la seva naturalesa afectin transversalment
àmbits de gestió de més d’un centre gestor, es determinarà un únic centre gestor
per tal que actuï com a responsable de l’expedient, aquesta Direcció de Serveis
de Cooperació Local assumeix de manera centralitzada la tramitació de la present
proposta.
Fonaments de dret
1.

L’article 23 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació estableix que, transcorregut el període d’audiència sense que s’hagi
presentat la justificació ni s’hagi procedit a l’esmena dels defectes, es procedirà a
la revocació dels ajuts no justificats.

2.

L’apartat 7.2.b) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), completat i modificat pel decret
de la presidència 8535/17, de 5 de setembre de 2017, atribueix a la Junta de
Govern la competència per a aprovar la liquidació definitiva de les Meses de
concertació.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades
inversions financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació
fins al 30 de juny de 2016, fins al 30 de novembre de 2016 i fins al 31 de gener de
2017, previ informe dels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, i, en
conseqüència, revocar, bé totalment, bé parcialment, els ajuts econòmics següents, en
els imports no justificats degudament:
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Ens
destinatari

NIF

Actuació

Codi XGL

Ajuntament de
REURBANITZACIONS
P0801500J
14X112580
Badalona
DE CARRERS (9)
Ajuntament de
Barberà del
P0825200I
Vallès
Ajuntament de
Barberà del
P0825200I
Vallès
Ajuntament de
P0803500H
Calella
Ajuntament de
Corbera de P0807100C
Llobregat
Ajuntament de
Guardiola de P0809800F
Berguedà

Ajuntament de
P0810400B
la Llagosta

Millora de la
climatització del centre
cívic Ca n'Amiguet
Millores en
equipaments
municipals (1)
Eficiència energètica
amb Fotovoltaica amb
autoconsum 12 kw
Eficiència energètica
en climatització amb
Biomassa
Substitució de diferents
calderes en
equipaments
municipals per
calderes de baix
consum
Millora, adequació i
asfaltat de diferents
zones del municipi i
pintat de les marques
vials

Import
concedit
(EUR)

Total
Import no
pagaments
justificat a
avançats
REVOCAR
(EUR)

Núm.
exp.
SIGC

Aplicació
Centre gestor pressupostària
2015

Servei
2014/000
G/50200/45302/
d'Equipaments
1016
76243
i Espai Púb.
Servei
2014/001
G/50200/45302/
d'Equipaments
0199
76243
i Espai Púb.
Servei
2014/001
G/50200/45302/
d'Equipaments
0143
76243
i Espai Púb.

850.051,40

850.051,40

5.380,88

14X200002

56.388,44

56.388,44

0,50

14X113810

67.500,00

50.625,00

50.625,00

14X113793

28.000,00

27.999,99

0,01

2014/000
9157

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76241

14X113796

55.000,00

55.000,00

55.000,00

2014/000
8968

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76241

14X113773

60.000,00

0,00

41.949,62

2014/000
8872

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76241

14X103784

47.000,00

0,00

0,12
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Ens
destinatari

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Fase 1 del projecte
Ajuntament de
d’urbanització voreres
l'Ametlla del P0800500A de la travessia urbana 14X109818 1.653.532,66
Vallès
de la carretera BP1432

Ajuntament de
P0811100G
Manlleu

Ajuntament de
P0811200E
Manresa

Ajuntament de
P0813400I
Montmeló

Ajuntament de
P0815400G
Palafolls

Ajuntament de
P0818300F
Rubí

Construcció rotonda de
radi reduït al
creuament de la
carretera B-522 amb el
Passeig del Ter a Can
Molas
Projectes en benefici
de la mobilitat i l'espai
urbà (1)
Traspàs de titularitat
d'uns trams de les
carreteres BV- 5156 i
BV-5003 i Projecte
constructiu de
reurbanització de la
travessera urbana BV5156/BV-5003, Fase 1
Projecte executiu de
condicionament de
l'accés al barri de Sant
Lluís a la carretera BV6002
PLA ASFALTATS
POLÍGONS
INDUSTRIALS RUBÍ

Total
Import no
pagaments
justificat a
avançats
REVOCAR
(EUR)

689.023,76

497.870,10

2014/000
5440

2014/000
4730

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

239.569,98

55.081,54

46.297,54

14X110975

39.988,00

0,00

0,26

673.960,92

Aplicació
Centre gestor pressupostària
2015
Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

14X109311

14X113850 1.200.000,00

Núm.
exp.
SIGC

G/50100/45300/
76242
(282.672,23€)
G/50100/45301/
76243
(1.370.860,43€)
G/50100/45300/
76242
(200.000,00€)
G/50100/45301/
76243
(39.569,98€)

Servei
2014/000
G/50200/45302/
d'Equipaments
7003
76243
i Espai Púb.

32.671,20

2014/001
0204

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45300/
76242
(200.000€)
G/50100/45301/
76243
(1.000.000,00€)

G/50100/45301/
76243

14X113851

206.128,58

206.128,58

4.285,19

2014/001
0218

14X110978

295.000,00

223.074,08

65.514,06

Servei
2014/001
G/50200/45302/
d'Equipaments
0233
76243
i Espai Púb.
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Ens
destinatari

NIF

Ajuntament de
P0818600I
Sabadell

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Eficiència energètica
amb Fotovoltaica amb 14X113805
autoconsum 8 kw

23.500,00

Actuació

Ajuntament de
Nova vorera a la
Sant Climent P0820300B carretera BV-2004, PK 14X112685
de Llobregat
4+600 al 4+690. Fase I

Ajuntament de
Sant Iscle de P0819200G
Vallalta

Ajuntament de
Sant Quirze P0823700J
de Besora

Ajuntament de
Sant Vicenç P0826300F
dels Horts

Ajuntament de
Sant Vicenç P0826300F
dels Horts

Projecte constructiu de
l'itinerari de vianants
entre el nucli urbà i la
urbanització de la
Carissa ctra. BV-5111
T.M. Sant Iscle de
Vallalta, BV-5111, PK
21+290 al PK 21+455
Projecte constructiu
dels col·lectors i
l'estació depuradora
d'aigües residuals
Projecte constructiu i
millora de la seguretat
viària a la cruïlla del
carrer Barcelona i
enjardinament de la
porta d'entrada de
l'accés nord de la BV2002
Millora de la seguretat
viària a la ctra. BV2002 a l'entorn del
CEIP Joan Juncadella

14X111933

91.719,57

48.566,26

Total
Import no
pagaments
justificat a
avançats
REVOCAR
(EUR)
23.500,00

91.719,57

6.557,76

14X200016 1.995.851,41 1.013.696,03

14X112667

14X113849

150.266,56

113.770,02
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0,00

0,00

Núm.
exp.
SIGC

Aplicació
Centre gestor pressupostària
2015

1.720,02

2014/000
8920

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76241

41,76

2014/000
8769

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243

6.557,76

2014/000
7546

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243

2.261,05

2014/001
0262

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76244

17.091,95

2014/000
8750

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243

14.748,46

2014/001
0194

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243
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Ens
destinatari

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Projecte d'urbanització
de la connexió del
14X109277 269.748,86
Passeig de la Vilesa Avinguda Albèniz
Projecte constructiu de
l'estació depuradora
Ajuntament de
P0828400B
d'aigües residuals i
14X200018 1.271.413,24
Tordera
col·lector en alta de
Sant Daniel
Projecte constructiu
d'una rotonda d'accés
Ajuntament de
P0828400B a Àgora Parc des de la 14X113166 436.950,50
Tordera
carretera BV-5122,
P.K. 3000
Ajuntament de
Eficiència energètica
Vilassar de P0821700B
14X113780 55.000,00
Enllumenat
Mar
Ajuntament de
P0828200F
Tiana

Ajuntament
d'Oristà

P0815000E

Remodelació de la
Plaça de l'Església

14X112324

52.000,00
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Total
Import no
pagaments
justificat a
avançats
REVOCAR
(EUR)

Núm.
exp.
SIGC

Aplicació
Centre gestor pressupostària
2015
Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243

0,00

1.179,54

2014/000
4696

596.498,48

420,74

2014/001
0263

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76244

98.691,39

0,35

2014/000
9324

Ger. Serv.
Infraest.
Viàries i
Mobilitat

G/50100/45301/
76243

10.740,74

359,06

2014/000
8780

Ger. Serv. de
Medi Ambient

G/50500/17210/
76241

0,00

0,01

Servei
2014/000
G/50200/45302/
d'Equipaments
8444
76243
i Espai Púb.
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Segon.- ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat
que s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari.
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182
XXX XXX o efectuar el pagament a la tresoreria de la Diputació de Barcelona:
Ens
destinatari

NIF Ens
destinatari

Actuació

Ajuntament de
REURBANITZACIONS
P0801500J
Badalona
DE CARRERS (9)
Ajuntament de
Millora de la
Barberà del
P0825200I climatització del centre
Vallès
cívic Ca n'Amiguet
Ajuntament de
Millores en
Barberà del
P0825200I
equipaments
Vallès
municipals (1)
Ajuntament de
Eficiència energètica
Corbera de
P0807100C en climatització amb
Llobregat
Biomassa
Fase 1 del projecte de
Ajuntament de
urbanització voreres de
l'Ametlla del P0800500A
la travessia urbana de
Vallès
la carretera BP-1432
Construcció rotonda de
radi reduït al
Ajuntament de
creuament de la
P0811100G
Manlleu
carretera B-522 amb el
Passeig del Ter a Can
Molas
Traspàs de titularitat
d'uns trams de les
carreteres BV- 5156 i
Ajuntament de
BV-5003 i Projecte
P0813400I
Montmeló
constructiu de
reurbanització de la
travessera urbana BV5156/BV-5003, Fase 1
Projecte executiu de
condicionament de
Ajuntament de
P0815400G l'accés al barri de Sant
Palafolls
Lluís a la carretera BV6002
Eficiència energètica
Ajuntament de
P0818600I amb Fotovoltaica amb
Sabadell
autoconsum 8 kw
Ajuntament de
Nova vorera a la
Sant Climent P0820300B carretera BV-2004, PK
de Llobregat
4+600 al 4+690. Fase I

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

14X112580

850.051,40

850.051,40

5.380,88

14X200002

56.388,44

56.388,44

0,50

14X113810

67.500,00

50.625,00

50.625,00

14X113796

55.000,00

55.000,00

55.000,00

14X109818 1.653.532,66

689.023,76

497.870,10

14X109311

55.081,54

46.297,54

14X113850 1.200.000,00

673.960,92

32.671,20

14X113851

206.128,58

206.128,58

4.285,19

14X113805

23.500,00

23.500,00

1.720,02

14X112685

91.719,57

91.719,57

41,76
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Ens
destinatari

NIF Ens
destinatari

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Projecte constructiu de
l'itinerari de vianants
entre el nucli urbà i la
Ajuntament de
urbanització de la
Sant Iscle de P0819200G
14X111933 48.566,26
6.557,76
Carissa ctra. BV-5111
Vallalta
T.M. Sant Iscle de
Vallalta, BV-5111, PK
21+290 al PK 21+455
Projecte constructiu
Ajuntament de
dels col·lectors i
Sant Quirze de P0823700J
14X200016 1.995.851,41 1.013.696,03
l'estació depuradora
Besora
d'aigües residuals
Projecte constructiu de
l'estació depuradora
Ajuntament de
P0828400B
d'aigües residuals i
14X200018 1.271.413,24 596.498,48
Tordera
col·lector en alta de
Sant Daniel
Ajuntament de
Eficiència energètica
Vilassar de
P0821700B
14X113780 55.000,00
10.740,74
Enllumenat
Mar

Import a
reintegrar
(EUR)

6.557,76

2.261,05

420,74

359,06

Tercer.- PROCEDIR al pagament del següent ajut, que es correspon amb l’import
justificat per l’Ajuntament destinatari, d’acord amb els motius indicats en el Fet ”9” del
present dictamen:

Ens
destinatari

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Substitució de diferents
Ajuntament
calderes en
de Guardiola P0809800F equipaments municipals 14X113773 60.000,00
de Berguedà
per calderes de baix
consum

Import
justificat i a
pagar
(EUR)

18.050,38

Quart.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada en data 5 d’abril de 2017 per
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès relativa a la liquidació provisional i parcial de les
actuacions considerades inversions financerament sostenibles aprovades en el marc
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb
termini de justificació fins al 30 de juny de 2016, fins al 30 de novembre de 2016 i fins
al 31 de gener de 2017, aprovada per decret de la presidenta de la Diputació de
Barcelona D 1810/17, de data 9 de març de 2017, en base als motius indicats en el Fet
“10” del present dictamen.
Cinquè.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord segon del dictamen AJG 80/17, aprovat
per la Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 9 de marc de 2017, i que
establia el reintegrament de l'import pagat per avançat i no justificat de 21.812,46
euros de l’ajut concedit a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a l’actuació
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14X112665 “Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat exterior de la urbanització
Can Bosch”, atès que s’ha constatat que l’esmentat pagament no es va arribar a
efectuar.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de l’aprovació
del present dictamen.
Setè.- NOTIFICAR el present dictamen als ens locals afectats.”
Servei de Programació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000 € (vuitanta mil euros), a l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversió reposició
infraestructura sanejament”, 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 següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 9 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió reposició infraestructura
sanejament”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del

83

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.
5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Inversió reposició infraestructura sanejament
80.000,00 EUR
0%
0,44%
1.902,41 EUR
10
79/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 vuitanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Expropiació finca 11536”,
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
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 9 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació finca 11536”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Expropiació finca 11536
50.000,00 EUR
0%
0,44%
1.189,00 EUR
10
80/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 cinquanta 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.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 € (quaranta-cinc mil euros), a l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversió reposició
escoles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
següent:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 9 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió reposició escoles”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Inversió reposició escoles
45.000,00 EUR
0%
-0,24%
-325,83 EUR
5
81/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 quaranta-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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local “Vestidors camp de futbol”, 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 següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès va presentar en data 6 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Vestidors camp de futbol”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.



La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els 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 la Roca del Vallès
Vestidors camp de futbol
50.000,00 EUR
0%
0,44 %
1.189,00 EUR
10
75/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 cinquanta 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.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 € (deu mil euros), a l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, per a finançar l’actuació local “Cobriment de les grades”, 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 següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès va presentar en data 6 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Cobriment de les grades”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.



La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Cobriment de les grades
10.000,00 EUR
0%
0,44 %
237,80 EUR
10
76/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de deu 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.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 65.000 € (seixanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local “Videovigilància”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès va presentar en data 6 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Videovigilància”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Videovigilància
65.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-470,63 EUR
5
77/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 seixanta-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.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta-mil euros), a l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per a finançar l’actuació local “Intervenció centre cultura de
Santa Agnès”, 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
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès va presentar en data 6 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Intervenció centre cultura de Santa
Agnès”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
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La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Intervenció centre cultura de Santa Agnès
50.000,00 EUR
0%
0,44 %
1.189,00 EUR
10
78/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 cinquanta 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.”
22.- 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 Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Mobiliari
nova biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va presentar en data 3 d’octubre de 2017
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari nova biblioteca”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

96

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Mobiliari nova biblioteca
175.000,00 EUR
0%
-0,33%
-1.745,93 EUR
5
69/2017

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) 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.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 € (cent deu mil euros), a l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Inversions 2017.
Béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, va presentar en data 11 d’octubre
de 2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2017. Béns
mobles”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Inversions 2017. Béns mobles
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Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

110.000,00 EUR
0%
-0,24%
-796,46 EUR
5
82/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-deu 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 65.000 € (seixanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Inversió 2017.
Obres”, 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
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va presentar en data 11 d’octubre de
2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió 2017. Obres”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.



La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Inversió 2017. Obres
65.000,00 EUR
0%
0,44%
1.545,71 EUR
10
83/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-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.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 599.462,52 € (cinc-cents noranta-nou mil quatre-cents
seixanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Badalona,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- 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 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).
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En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 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 2017
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Badalona presentà en data 22/09/2017 una sol·licitud d'un préstec de
14.571.768,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Badalona.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 14.571.768,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una
carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos
més 0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 13.980.410,82 EUR amb
una subvenció d’import de 599.462,52 EUR, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 599.462,52 EUR a l'Ajuntament de Badalona per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
22/09/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.

102

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 96.691,58 € (noranta-sis mil sis-cents noranta-un euros
amb cinquanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Molins de Rei, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- 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 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).

103

Àrea de Presidència
Secretaria General

En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 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 2017.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 28/09/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 2.255.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Molins de Rei.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.255.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.255.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 96.691,58 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 96.691,58 EUR a l'Ajuntament de Molins de Rei
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 28/09/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 377.025,04 € (tres-cents setanta-set mil vint-i-cinc euros
amb quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- 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 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).
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En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 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 2017
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 10/10/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 12.825.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 12.825.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una
carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos
més 0,992%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 6.825.070,57 EUR amb
una subvenció d’import de 377.025,04 EUR, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 377.025,04 EUR a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 10/10/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.

106

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’ocupació a la
indústria local, per al període 2018-2020, per una quantia màxima de 4.000 000 €
(quatre milions d’euros).- 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 següent:
“Fets
1. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Diputació de Barcelona,
des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local es volen fomentar projectes
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de la competitivitat de la
indústria local i que es fonamentin en una estratègia territorial de desenvolupament
econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament competencial i
retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de
persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.
2. La indústria és un sector estratègic i fonamental per assentar les bases d’un model
de creixement econòmic sòlid i és el sector d’activitat que més guanys de
productivitat genera a mitjà i llarg termini i amb més capacitat per difondre aquestes
millores a la resta d’activitats econòmiques. A més, aquest sector presenta uns
salaris més elevats i una major qualitat en la contractació.
3. Així, l’any 2015 des del Servei de Mercat de Treball es desenvolupa la primera
edició del programa per promoure l’ocupació a la indústria local. L’objecte d’aquesta
convocatòria era finançar projectes l’objectiu dels quals fos la inserció laboral de
persones amb especials dificultats per trobar un lloc de feina (preferentment joves,
majors de 45 anys i aturats/des de llarga durada) en sectors d’activitat industrial
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement i ubicats,
preferentment, en un sistema productiu local.
En el marc d’aquesta primera convocatòria, des de la Diputació de Barcelona es
van atorgar subvencions a un total de dotze entitats locals de la demarcació per a
l’execució de dotze projectes de promoció de l’ocupació a la indústria local i un
import global de 2.000.0000 €.
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4. Després d’un balanç positiu de l’execució dels projectes subvencionats en el marc
de la primera convocatòria i per tal de consolidar aquesta línia de treball, l’any 2016
des del Servei de Mercat de Treball es va promoure una nova convocatòria amb
unes condicions financeres i una estructura de continguts similars. En aquesta
segona convocatòria es van atorgar subvencions per un import total de 2.000.000 €
a dotze entitats locals, per a l’execució de dotze projectes.
5. Al llarg d’aquests 30 mesos de treball, des del Servei de Mercat de Treball s’ha dut
a terme una tasca de seguiment i avaluació que ha permès quantificar l’assoliment
d’objectius i generar coneixement útil per a la presa de decisions i la millora
contínua. A data de 31 d’agost de 2017, i encara amb projectes subvencionats en el
marc de la segona convocatòria que no han finalitzat la seva execució atès que han
demanat ampliació de terminis, els resultats assolits són molt prometedors. El
45,4% dels participants han trobat feina (1.100 persones), essent la majoria de
contractes superiors als 6 mesos i en activitats industrials on s’han desenvolupat les
pràctiques laborals. Així mateix, l’edat de les persones inserides ha estat
majoritàriament superior als 40 anys i amb una formació inicial bàsica. Aquest fet
resulta especialment rellevant ja que es tracta d’un col·lectiu especialment
vulnerable en què el projecte adreçava la seva actuació de manera preferent.
6. D’acord amb l’explicat anteriorment, tot ressaltant els bons resultats assolits pel
projecte (tant en termes quantitatius, com en termes qualitatius), la valoració
positiva de les entitats que han estat executores dels projectes de les dues
convocatòries anteriors, la constatació que és necessari que la implementació
d’aquests tipus de projectes mantinguin una perdurabilitat en el temps per
consolidar-se territorialment i que es reforcin les aliances gestades entre els
operadors públics i privats que hi participin, es considera clau desplegar una nova
convocatòria del Projecte Ocupació a la Indústria Local.
Així, a partir de l’experiència de treball de les anteriors convocatòries i d’acord amb
el nou context socioeconòmic, aquesta nova convocatòria pretén, entre d’altres:
-

-

-

-

Contribuir a facilitar la transició cap a un model productiu local basat en la
indústria 4.0. Entenent-se aquest concepte com les activitats i serveis de la
indústria destinats a l’organització dels processos de producció basats en la
tecnologia i en dispositius que es comuniquen entre ells de forma autònoma al
llarg de la cadena de valor; es tracta de la unió entre el món físic i el món virtual.
Continuar incidint en la millora i l’adequació dels perfils professionals als
requisits de la indústria actual i elevar així el nivell competencial de les persones
participants.
Establir nous vincles i consolidar els existents amb les empreses i el teixit
industrial del territori.
Continuar treballant d’acord amb les particularitats locals i l’especialització
productiva territorial en el marc d’una d’estratègia de desenvolupament
econòmic local.
Potenciar una formació professionalitzadora orientada a les necessitats de les
empreses, propiciant una estratègia coordinada per formular l’oferta de la
formació professional i promoure la formació a mida i en alternança.
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-

Continuar contribuint a la millora de la competitivitat d’empreses petites i
mitjanes, a través d’estratègies de col·laboració publicoprivada, de recerca i
d’innovació i la transferència de coneixement.

7. L’import total que es destinarà en aquesta convocatòria serà de 4.000.000,00 €,
distribuïts en tres anualitats, d’acord amb els imports que s’indiquen a continuació,
corresponents als pressupostos 2018, 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona i
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Capítol 4, segons la naturalesa
jurídica de les entitats beneficiàries:
-

Pressupost de l’anualitat 2018: 400.000 €
Pressupost de l’anualitat 2019: 1.600.000 €
Pressupost de l’anualitat 2020: 2.000.000 €

Finalment, tractant-se de projectes integrals d’elevat cost, considerant les
limitacions de les finances locals i la necessitat de seguir potenciant un sector
d’activitat clau i estratègic pel desenvolupament econòmic local i per a la creació
d’ocupació de qualitat, així com l’exigència de promoure accions per millorar
l’ocupabilitat de les persones, retenir el talent i promoure la competitivitat de les
empreses amb capital humà especialitzat i amb condicions de treball de qualitat i
amb perspectives d’estabilitat, es fixa la subvenció en un 75% com a màxim sobre
el cost total del projecte.
Fonaments de dret
1. 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 els 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) i el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Vist que, en aquest cas i de forma excepcional, escau elevar els percentatges
màxim establerts a l’art. 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als
compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
3. Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
4. Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària d’atorgament de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de l’LGS.
5. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de l’LGS, així com a allò previst als articles 17 i
18 de l’Ordenança, en relació amb les bases de les convocatòries de subvencions.
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6. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2
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 l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
7. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. Vist l’apartat 3.3.b) i 8.6 de la Refosa 1/2016, sobre nomenament i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
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 convocatòria 2018-2020 i les bases específiques per a la
concessió de subvencions per promoure l’ocupació a la indústria local mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de la competitivitat de la
indústria local i que es fonamenten en una estratègia territorial de desenvolupament
econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament competencial i
retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de
persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries, el text íntegre de les
quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA 2018-2020 I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER
PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009323
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 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Corporació (en endavant,
l’Ordenança).
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS).
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2.

Objecte i finalitat de les subvencions

2.1. L'objecte de la present convocatòria i les seves bases específiques és regular i fixar els
criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local durant el període 2018-2020, destinades a finançar projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de
desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament
competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional
de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.
De forma específica els projectes hauran de:
 Contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria, tenint en compte els reptes i les
oportunitats que depara, especialment la indústria 4.0, a nivell territorial i sectorial,
mitjançant la capacitació i la qualificació de les persones en aquelles competències
tècniques i transversals que els permetin adaptar-se a les necessitats del teixit productiu
i als canvis que es vagin generant.
 Promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones, el seu desenvolupament
competencial, la retenció de talent i la inserció laboral en la indústria, amb fort arrelament
local, potencialment generadora d’ocupació, amb alta competitivitat i amb capacitat
exportadora. Especialment en sectors i subsectors on es poden plantejar itineraris
professionals amb perspectives de continuïtat.
 Incloure itineraris personalitzats de millora de l'ocupabilitat de persones en situació d’atur
i/o en millora de l’ocupació, que incorporin una visió integral d’actuació i que s’adaptin a
les necessitats del teixit empresarial.
 Basar-se en una col·laboració publicoprivada, incorporant empreses i altres agents
econòmics i socials (gremis, associacions empresarials, organitzacions sindicals, entitats
del tercer sector, etc.), centres d’investigació, d’innovació, de recerca i universitats del
territori com a participants del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la
planificació de les actuacions a desenvolupar, així com en l’execució de les mateixes,
posant a disposició del projecte els seus recursos humans i/o materials.
 Promoure el co-disseny i la co-producció de la formació en el marc d’un paper
participatiu de corresponsabilitat dels ens locals amb el teixit productiu, els agents
econòmics i socials i els centres especialitzats de formació. D’aquí han de resultar
accions de formació que s’adeqüin als requisits de les empreses, del sector industrial
objecte de la intervenció, ja sigui de forma total o parcial.
 Fomentar la combinació d’accions de formació i treball, de manera que els itineraris de
millora de l’ocupabilitat posin l'accent en l’adquisició de les competències
tecnicoprofessionals i/o transversals requerides per les empreses en un entorn laboral
real. És a dir, promovent l’execució d’accions amb lògica de formació en alternança que
incloguin aprenentatges teòrics i pràctics tant a l’aula com al centre de treball (mitjançant
pràctiques, contracte en formació, entre d’altres).
 Potenciar el treball transversal entre els diferents departaments dels ens locals
directament implicats en l’objectiu del projecte i promoure la cooperació entre els agents
que operen en el territori en l’àmbit objecte d’intervenció, de manera que el projecte es
beneficiï de les sinergies que es donen en l’àmbit territorial on es desenvolupa.
 Treballar activament per la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral i fomentar la
inserció laboral de les dones en ocupacions i/o en activitats industrials en què estiguin
infrarepresentades.
 Fomentar les vocacions industrials i cientificotecnològiques.
2.2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
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 Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses industrials.
 Fomentar la inserció laboral, el desenvolupament competencial i la millora de
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
 Contribuir a la promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en
condicions precàries.
 Contribuir a la creació d’activitat econòmica i ocupació de qualitat en el territori.
 Donar suport a les estratègies territorials de desenvolupament econòmic.
I més concretament:
 Facilitar trajectòries professionals a la indústria local, amb perspectives de creixement,
alta competitivitat, fort arrelament territorial i potencialment generadora d’ocupació de
qualitat.
 Treballar coordinadament amb les empreses que han d’actuar com a motor del teixit
econòmic d’un territori.
 Establir vincles de col·laboració amb el teixit econòmic i social del territori i/o amb altres
administracions.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes que es desenvolupin des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 d’abril de
2020.
4.

Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los

4.1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de la demarcació de
Barcelona que es detallen a continuació, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de l’LGS: ajuntaments, consells comarcals, entitats
municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis i consorcis adscrits a un ens
local.
L’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents no poden ser beneficiaris dels
presents ajuts.
En tot cas, per poder ser beneficiàries d’aquestes subvencions, les esmentades entitats
locals hauran de reunir les següents condicions:
 Tenir un mínim de 30.000 habitants.
 Aquells ens locals que tinguin menys de 30.000 habitants també es podran presentar
mitjançant una agrupació territorial, sempre i quan amb aquesta agrupació territorial
s’assoleixi un mínim de 30.000 habitants. En aquest cas, hauran d’acreditar-la i designar
un representant que serà l’interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de
Barcelona. Al respecte, també convé destacar que no és necessari que les entitats
agrupades siguin territorialment colindants, sempre i quan, comparteixin la mateixa
especialitat productiva.
 Aquells ens locals que impulsin projectes d’àmbit comarcal també es podran presentar
encara que el seu territori d’actuació tingui un nombre inferior a 30.000 habitants.
El nombre d’habitants de cada població es determinarà d’acord amb les últimes dades del
Padró municipal d’habitants publicades al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(www.idescat.cat) en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria.
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4.2. La concurrència dels requisits exposats a l’apartat anterior, s’acreditarà en el moment
de presentar la sol·licitud mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base
7.
4.3. En el supòsit que es presentin dues sol·licituds de subvenció que plantegin actuar en el
mateix sector d’activitat i àmbit territorial, la Diputació de Barcelona podrà, d’acord amb
l’anàlisi i valoració tècnica del contingut de les propostes presentades, excloure de la
convocatòria aquella sol·licitud que hagi obtingut la puntuació més baixa de les dues,
segons l’establert a la base 11 relativa als criteris de concessió.
4.4. Les entitats locals que compleixin els requisits per ser beneficiàries, establerts en
aquesta convocatòria i bases específiques, només podran sol·licitar un únic projecte. No
obstant això, s’admet la possibilitat que un mateix ens local que hagi presentat una
sol·licitud també participi en l’execució d’altres projectes sempre i quan ho faci com a ens
executor, conjuntament amb altres ens locals, i no com a entitat sol·licitant.
4.5. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 de l’Ordenança.
5.

Destinataris dels projectes subvencionats

El projecte comprèn dos grups de destinataris:
 Persones en situació d’atur i persones que ocupen un lloc de treball en condicions
precàries amb el següent perfil:
-

-

Nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent. Tanmateix, en el cas de persones que no
puguin acreditar els nivells mínims d’estudis requerits, l’ens local beneficiari valorarà,
tècnicament, la seva participació en el projecte atenent a la seva experiència laboral
en el sector objecte d’intervenció i a les necessitats i/o requeriments de les empreses.
Persones en atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de
Catalunya o persones en actiu inscrites com a demandants de millora d’ocupació al
Servei d’Ocupació de Catalunya.

 Empreses industrials amb perspectives de creixement, alta competitivitat, fort arrelament
territorial i potencialment generadores d’ocupació de qualitat, incloses en qualsevol de
les següents categories:
6.

Indústria tradicional (manufacturera)
Indústria 4.0
Nova indústria (serveis destinats a la producció industrial)
Indicacions per a la preparació i execució dels projectes

La Diputació de Barcelona ha elaborat un document d’indicacions per a la preparació i
execució del pressupost dels projectes. Aquestes indicacions que, en tot cas s’hauran de
seguir, seran accessibles des del web de la Diputació de Barcelona, a l’enllaç:
http://www.diba.cat/web/economieslocals
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7.

Documentació a aportar

S’ha de presentar la sol·licitud i els documents que s’indiquen a continuació, d’acord amb
els models normalitzats:
 Memòria del projecte a realitzar, pel qual es demana la subvenció, haurà de contenir els
següents punts:
1. Dades d’identificació del sol·licitant
a. Dades de l’entitat
b. Persones de contacte
2. Antecedents, context i justificació
3. Descripció del projecte
a. Denominació del projecte
b. Missió i objectius
c. Àmbit territorial d’influència
d. Identificació, justificació i caracterització del sector industrial i del model productiu
local objecte d’intervenció
e. Identificació, justificació i caracterització de les persones en situació d’atur i en
millora de l’ocupació objecte de la intervenció
f. Estratègies i espais de col·laboració publicoprivada i de concertació publicoprivada
g. Estructura, contingut i metodologia de treball
h. Resultats esperats
i. Seguiment i avaluació
j. Difusió i comunicació
k. Recursos humans i materials
l. Calendari
 Pressupost desglossat previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, elaborat
d’acord amb les indicacions corresponents de la base 6.
 Declaració responsable sobre:
- La concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari.
- El compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
- Les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur.
 Altra documentació:
- En el cas de beneficiaris que es presentin mitjançant una agrupació territorial hauran
d’adjuntar a la sol·licitud les corresponents cartes d’adhesió dels ens participants o el
conveni de col·laboració.
- S’haurà d’acreditar la col·laboració d’empreses i d’altres agents econòmics i socials
que participin activament en el projecte, mitjançant escrit de l’empresa o agent
corresponent. Aquesta acreditació no s’haurà de tornar a aportar en el cas de
projectes que impliquin una continuïtat respecte projectes finançats en el marc
d’anteriors convocatòries concedides per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
per promoure l’ocupació a la indústria local i sempre i quan les acreditacions
presentades a les anteriors convocatòries segueixin vigents i corresponguin als
mateixos agents econòmics i socials. En aquest darrer cas, només caldrà identificar la
citada col·laboració a la memòria tècnica, indicant a quin projecte es proposa donar
continuïtat.
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8.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

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 el 25 de gener de 2018.
La convocatòria per a la concessió de subvencions per aquest projecte serà única. Cada
entitat local només podrà sol·licitar un projecte.
Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant l’emplenament del model normalitzat, que
serà signat pel seu representant legal o persona apoderada de l’entitat, en qualsevol de les
llengües cooficials de Catalunya, i serà original o còpia degudament autentificada.
El model normalitzat de sol·licitud així com el de tots els documents esmentats a la base 7,
es trobaran al següent enllaç de la Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/web/economieslocals
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 7 s’hauran de
presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona o a través de
qualsevol de les seves oficines de Registre. També es podran presentar en qualsevol dels
llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
9.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’ens
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a efectuar les esmenes necessàries, amb la indicació que de no ferho s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
11. Criteris objectius de concessió de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats en la present base.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte
la fonamentació, l’oportunitat i la viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna,
el nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació de les
característiques del projecte indicades a la base 2.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Aquesta puntuació es distribuirà segons el
següent barem de criteris específics:
1. Justificació del projecte (fins un màxim de 15 punts):
Valoració de l’adequació del projecte a l’objecte i finalitat establerts a la base 2 d’aquesta
convocatòria, així com de la seva coherència amb les característiques
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socioeconòmiques, amb l’estratègia de desenvolupament local de cada territori i amb els
aprenentatges adquirits en anteriors projectes o iniciatives territorials.
2. Destinataris del projecte (fins a un màxim de 15 punts):
Valoració de la caracterització de les persones en situació d’atur o en millora d’ocupació i
del sector d’activitat industrial objecte de la intervenció, així com de l’adequació del
projecte a les característiques del mercat de treball local i de l’estructura productiva
territorial.
3. Qualitat tècnica del projecte (fins a un màxim de 70 punts):
Aquest criteri de valoració es desagrega en els següents subcriteris:
a. Coherència (fins a un màxim de 20 punts): Valoració dels objectius previstos i les
activitats amb relació als resultats a assolir i a la metodologia de treball plantejada.
b. Viabilitat (fins a un màxim de 20 punts): Valoració de les activitats previstes i de la
seva programació, així com de la seva vinculació amb els recursos a emprar i el
pressupost previst per portar-les a terme.
c. Seguiment i avaluació: (fins a un màxim de 15 punts): Valoració dels instruments i els
mecanismes plantejats per fer el seguiment i avaluació de l’actuació.
d. Col·laboració publicoprivada (fins a un màxim de 15 punts): Valoració de les
estratègies d’aproximació al teixit empresarial, de les dinàmiques que s’implementin
per afavorir la col·laboració publicoprivada i la participació del teixit empresarial en el
projecte, que hauran de ser coherents amb les necessitats del territori i els objectius
que es volen assolir.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà, per al període d’execució previst a la base 3, per a la
concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria serà de quatre milions
d’euros (4.000.000 €).
La distribució pressupostària serà la següent:
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2018 s’imputen 400.000 €.
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2019 s’imputen 1.600.000 €.
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2020 s’imputen 2.000.000 €
Les despeses consignades a les anualitats 2018, 2019 i 2020 seran condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Aquests imports aniran a càrrec de les partides del Capítol 4, segons la naturalesa jurídica
de cada entitat beneficiària, dins del programa 24100 de l’orgànic 30101-Servei de Mercat
de Treball, dels pressupostos 2018, 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per un import total superior a l’esmentat.
13. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà segons la
puntuació obtinguda pels sol·licitants, en relació amb els punts assignats, d’acord amb la
base 11.
El pressupost presentat per les entitats sol·licitants serà objecte de revisió i anàlisi per part
del centre gestor, el qual podrà eliminar despeses que consideri no elegibles i reduir
aquelles partides que, a criteri tècnic, siguin considerades desproporcionades en relació
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amb l’objecte de la subvenció i en relació amb allò establert a les indicacions per a la
preparació i execució del pressupost previstes a la base 6.
La Diputació de Barcelona, per a la resolució d’aquesta convocatòria i el càlcul de l’import
individualitzat de la subvenció que s’atorgui a cada entitat beneficiària, podrà definir uns
percentatges per trams de puntuació i aplicar aquests percentatges a l’import sol·licitat per
cada entitat beneficiària, en funció del tram de puntuació que hagin obtingut els respectius
projectes d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 11. Aquests percentatges
per trams de puntuació seran, en tot cas, directament proporcionals a la valoració, de
manera que, per trams, com més alta sigui la puntuació obtinguda pels projectes, més
elevat serà el percentatge que s’aplicarà sobre l’import sol·licitat per calcular l’import de la
subvenció que s’atorgui.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
75 % del pressupost elegible i revisat per la Diputació de Barcelona referent als projectes
subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. L’ens local
beneficiari haurà d’aportar la resta fins cobrir el 100% del cost del citat pressupost.
14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a la concessió de les subvencions
previstes a la convocatòria i a les bases específiques serà la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que estarà format per les
següents persones, o aquelles en les que deleguin:
 Vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, que
exerceix les funcions de presidència de l’òrgan
 Diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació
 Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
 Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
 Representant de la Presidència
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a la concessió 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.
15. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a la concessió de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de l’LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà
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 podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’hagi dictada en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
16. Acceptació de la subvenció
Els ens beneficiaris, una vegada se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de la data de recepció de la notificació de l’indicat acord.
La citada acceptació haurà d’anar acompanyada d’un informe, signat pel responsable tècnic
del projecte, on es relacioni el personal tècnic de l’entitat o entitats executores que, amb
càrrec al Capítol 1 del pressupost de despeses, està previst que participin directament a
l’execució del projecte, indicant el nom i cognoms d’aquestes persones, les tasques que
cadascuna d’elles assumeix, així com el percentatge màxim de dedicació respecte la seva
jornada laboral.
17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels ens beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i, si escau, la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
 Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases. A més, hauran d’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 recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança.
 Els ens beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.
 El pressupost revisat per la Diputació, d’acord amb els termes establerts en la base 13,
és vinculant en cas de resultar beneficiari. Tanmateix, la desviació pressupostària que,
com a màxim, representi un 10% del total i que no afecti a l’execució tècnica del projecte,
s’haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona, no es considerarà modificació
essencial i no requerirà d’aprovació expressa per tal que el nou import resultant generi
efectes. A més, també s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren sempre i quan no afecti a l’execució tècnica i es
comuniqui a la Diputació de Barcelona.
 Qualsevol modificació essencial dels projectes, de contingut tècnic o econòmic, haurà de
ser comunicada justificadament per escrit a la Diputació de Barcelona, la qual haurà
d’aprovar-la o denegar-la de manera expressa en el termini de dos mesos des de la
comunicació.
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 Seguir les indicacions per a la preparació i execució del pressupost (veure base 6) i totes
aquelles pautes que estableixi, en temps i forma, el Servei de Mercat de Treball de la
Diputació de Barcelona i d’acord amb aquestes, proporcionar la informació i
documentació necessària per realitzar el seguiment tècnic i econòmic del projecte en la
forma i terminis establerts, i tot allò que es pugui requerir.
 Tota la documentació justificativa de despeses de contractació externa consistents en
subministraments o prestació de serveis, independentment de l’import d’adjudicació,
haurà d’estar disponible per si la Diputació de Barcelona la requereix.
 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.
 Els beneficiaris hauran de 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.
 Les entitats beneficiàries hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona, mitjançant
informe signat pel responsable tècnic del projecte objecte de subvenció, una relació del
personal tècnic de l’entitat o entitats executores que, amb càrrec al Capítol 1 del
pressupost de despeses, està assignat i participa directament a l’execució del projecte.
Aquest informe haurà d’incloure el nom i cognoms d’aquestes persones, les tasques que
cadascuna d’elles assumeixen, així com el percentatge màxim de dedicació respecte la
seva jornada laboral. Qualsevol canvi que es produeixi durant l’execució del projecte en
aquesta relació de persones haurà de ser comunicat a la Diputació de Barcelona
mitjançant informe del responsable tècnic. La Diputació de Barcelona podrà demanar a
l’entitat beneficiària els aclariments o esmenes que consideri oportunes.
18. Despeses subvencionables
18.1 Les despeses elegibles o subvencionables es refereixen exclusivament a aquelles:
 Que s’incorri per a la realització de les activitats programades dels projectes per als
quals s’hagin concedit els ajuts.
 Que siguin adequades als objectius i prioritats previstos en aquesta convocatòria.
 Per a les quals existeixi constància documental sobre llur realització, de manera que
puguin ser verificables.
 Que es realitzin durant el període d’execució, sempre i quan estiguin efectivament
pagades d’acord amb la base 20.
 Que siguin conformes amb la normativa nacional, autonòmica i local aplicables.
18.2 Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Despeses directes: el personal tècnic, la contractació externa, les indemnitzacions per
raó del servei, les assegurances de les persones participants, les beques, els ajuts a la
contractació de persones participants, el material didàctic, el lloguer d’espais i de
maquinària, les despeses de promoció i difusió del projecte i les despeses derivades de
l’acreditació de la formació.
 Despeses indirectes: el personal administratiu i/o de suport i el personal de direcció, el
material d’oficina i els subministraments continus. Les despeses indirectes en cap cas
podran superar el 5% de l’import total de les despeses directes.
Els tipus i les condicions d’elegibilitat de les despeses imputables estan detallats a les
indicacions per a la preparació i execució del pressupost (veure base 6).
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18.3 No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o
l'adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter
amortitzable.
19. Subcontractació
L’entitat beneficiària podrà subcontractar la realització total dels productes, activitats i
serveis inclosos en aquesta convocatòria i bases específiques, respectant allò disposat a
l’article 29 de l’LGS i l’article 68.1 de l’RLGS.
20. Justificació i pagament
Es preveuen tres justificacions:
 Una justificació parcial simplificada i obligatòria que haurà de presentar-se, com a
màxim, el 15 d’octubre de 2018 i on únicament s’hi podran incloure despeses directes
relatives al personal tècnic dedicat a l’execució de projecte, que hagin estat efectivament
pagades al moment de la presentació d’aquesta justificació. Aquesta relació de
despeses, corresponent al Capítol 1, haurà d’ajustar-se al contingut de l’informe de
personal tècnic assignat al projecte previst a la base 17 i no haurà d’anar acompanyada
de la memòria d’actuacions.
 Una justificació parcial obligatòria que haurà de presentar-se, com a màxim, el 15 de
setembre de 2019 i que inclourà despeses executades i efectivament pagades al
moment de la seva presentació i que no hagin estat prèviament imputades. Aquesta
justificació parcial haurà d’anar acompanyada de la memòria d’actuacions.
 Una justificació final que haurà de presentar-se, com a màxim, el 30 de juny de 2020 que
inclourà la resta de despeses executades i efectivament pagades al moment de la seva
presentació. Aquesta justificació final haurà d’anar acompanyada de la memòria
d’actuacions.
Per a la justificació l’entitat beneficiària haurà de presentar la relació de despeses
efectuades degudament signada pel secretari o interventor, així com, quan correspongui, la
memòria d’actuacions, d’acord amb els models normalitzats que es podran trobar al web de
la Diputació de Barcelona.
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa
finalitat.
El pagament de les subvencions atorgades serà proporcional al percentatge de justificació
de despeses presentades.
A efectes de procedir a qualsevol pagament, la justificació presentada per l’entitat
beneficiària haurà de ser validada per la Diputació de Barcelona.
21. Deficiències en la justificació
21.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a la part interessada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació total o
parcial de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament
en el cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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21.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció, amb la
conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s’hagués avançat el seu pagament.
22. Mesures de garantia
Els ens beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa.
23. 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:
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2. Quan l’ens beneficiari 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.
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per part d’altres
administracions, que no siguin la mateixa Diputació de Barcelona, o d’altres ens públics o
privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte a desenvolupar.
Els ens beneficiaris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o obtenció
de qualsevol subvenció pública o privada concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.
25. Publicitat de les subvencions atorgades
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
26. Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació al seu web:
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. A més, s’haurà d’incloure el
logotip del programa per promoure l’ocupació a la indústria local, disponible al web de la
Diputació de Barcelona.
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27. Causes de reintegrament
27.1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació, revisió de la subvenció o justificació
insuficient, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’ens perceptor estarà
obligat a reintegrar l’excés.
27.2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar l’ens beneficiari que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit el
seu atorgament; 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 a l’LGS.
28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de l’LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança.
29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquesta convocatòria i bases específiques, són
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de 9 maig de
2017), les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Barcelona, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la
resta de legislació concordant i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
30. Protecció de Dades de Caràcter Personal
30.1. Els beneficiaris facilitaran les dades de caràcter personal necessàries per a la
justificació de les despeses fent-ne cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per
al seguiment i control de la subvenció.
30.2. Els beneficiaris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la
justificació de la despesa.
30.3. En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades i no seran excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció.
30.4. Les dades facilitades pels beneficiaris a la Diputació de Barcelona seran incloses al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció. L’exercici
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre
oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).
30.5. Els ens beneficiaris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les dades personals
a tractar en el decurs dels treballs.”
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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 ................................. de 2017, de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per promoure l’ocupació
a la indústria local 2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
BDNS (Identif.): ....................................
Codi de la convocatòria: 201720175120009323
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 complert 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 la sol·licitud i justificació de les
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/economieslocals
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de la demarcació de
Barcelona que es detallen a continuació, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei general de subvencions: ajuntaments, consells
comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis i consorcis
adscrits a un ens local.
L’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents no poden ser beneficiaris dels
presents ajuts.
En tot cas, per poder ser beneficiàries d’aquestes subvencions, les esmentades entitats
locals hauran de reunir les següents condicions:
1. Tenir un mínim de 30.000 habitants.
2. Aquells ens locals que tinguin menys de 30.000 habitants també es podran presentar
mitjançant una agrupació territorial, sempre i quan amb aquesta agrupació territorial
s’assoleixi un mínim de 30.000 habitants. En aquest cas, hauran d’acreditar-la i designar
un representant que serà l’interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de
Barcelona. Al respecte, també convé destacar que no és necessari que les entitats
agrupades siguin territorialment colindants, sempre i quan comparteixin la mateixa
especialitat productiva.
3. Aquells ens locals que impulsin projectes d’àmbit comarcal també es podran presentar
encara que el seu territori d’actuació tingui un nombre inferior a 30.000 habitants.
El nombre d’habitants de cada població es determinarà d’acord amb les últimes dades del
Padró municipal d’habitants publicades al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(www.idescat.cat) en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria.
Les entitats locals que compleixin els requisits per ser beneficiàries, establerts en aquesta
convocatòria i bases específiques, només podran sol·licitar un únic projecte. No obstant
això, s’admet la possibilitat que un mateix ens local que hagi presentat una sol·licitud també
participi en l’execució d’altres projectes sempre i quan ho faci com a ens executor,
conjuntament amb altres ens locals, i no com a entitat sol·licitant.
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Segon. Objecte
L'objecte de la present convocatòria i les seves bases específiques és regular i fixar els
criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local durant el període 2018-2020, destinades a finançar projectes locals per a la
promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de
desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament
competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional
de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 maig de 2017).
Quart. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà per al període d’execució previst a la base 3 per a la
concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria serà de quatre milions
d’euros (4.000.000 €).
La distribució pressupostària serà la següent:
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2018 s’imputen 400.000 €.
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2019 s’imputen 1.600.000 €.
 Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2020 s’imputen 2.000.000 €.
Les despeses consignades a les anualitats 2018, 2019 i 2020 seran condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Aquests imports aniran a càrrec de les partides del Capítol 4, segons la naturalesa jurídica
de cada entitat beneficiària, dins del programa 24100 de l’orgànic 30101-Servei de Mercat
de Treball, dels pressupostos 2018, 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per un import total superior a l’esmentat.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
75 % del pressupost elegible i revisat per la Diputació de Barcelona referent als projectes
subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. L’ens local
beneficiari haurà d’aportar la resta fins cobrir el 100% del cost del citat pressupost.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació del present
extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 25 de gener de 2018.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes que es desenvolupin des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 d’abril de
2020.
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Es preveuen tres justificacions:
 Una justificació parcial simplificada i obligatòria que haurà de presentar-se, com a
màxim, el 15 d’octubre de 2018 i on únicament s’hi podran incloure despeses directes
relatives al personal tècnic dedicat a l’execució de projecte, que hagin estat efectivament
pagades al moment de la presentació d’aquesta justificació. Aquesta relació de
despeses, corresponent al Capítol 1, haurà d’ajustar-se al contingut de l’informe de
personal tècnic assignat al projecte previst a la base 17 de la convocatòria i no haurà
d’anar acompanyada de la memòria d’actuacions.
 Una justificació parcial obligatòria que haurà de presentar-se, com a màxim, el 15 de
setembre de 2019 i que inclourà despeses executades i efectivament pagades al
moment de la seva presentació i que no hagin estat prèviament imputades. Aquesta
justificació parcial haurà d’anar acompanyada de la memòria d’actuacions.
 Una justificació final que haurà de presentar-se, com a màxim, el 30 de juny de 2020 que
inclourà la resta de despeses executades i efectivament pagades al moment de la seva
presentació. Aquesta justificació final haurà d’anar acompanyada de la memòria
d’actuacions.
El pagament de les subvencions atorgades serà proporcional al percentatge de justificació
de despeses presentada.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que
s’adjunten com Annexes 1 i 2, respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), amb el
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana.
Quart.- APROVAR l’Annex 3 que s’adjunta a aquest dictamen referit a l’aprovació dels
models de documents que integren la sol·licitud de subvenció de la present
convocatòria 2018-2020, i les bases específiques per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de caràcter pluriennal que es destinarà a aquestes
actuacions per un import total de quatre milions d’euros (4.000.000 €) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/301/241/462, d’acord amb la següent distribució per
anualitats i condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient:
- Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2018: 400.000 €
- Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2019: 1.600.000 €
- Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2020: 2.000.000 €
Sisè.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’art. 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Setè.- 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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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides a diverses entitats i federacions, en el
marc de les convocatòries, en règim de concurrència competitiva, per a
activitats i projectes culturals de cultura popular i tradicional a la demarcació de
Barcelona, per a l’any 2016.-).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“En data 10 de març de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les convocatòries per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència
competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, a favor d’entitats sense finalitat
de lucre, per a l’any 2016 (registre de resolucions 86/2016).
En data 28 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 08043/2016 destinada a activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar en la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016,
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre de resolucions
406/16).
En la mateixa data (28 de juliol de 2016), la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va resoldre la convocatòria 08053/2016 destinada a finançar les
programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016,
organitzades o impulsades per les federacions de caràcter cultural (registre de
resolucions 407/16).
En les esmentades resolucions de data 28 de juliol de 2016 (registre de resolucions
406 i 407 / 2016) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

1603003422/84

G66683699

Foro Cultura Popular y
Tradicional

1603003422/111

G66074980

Gegants de Martorelles

1603003422/149

G64558935

Colla de Diables Ratpenats
Infernals

1603003422/156

G66367665

Associació La Pedra Fina

1603003422/184

G60901089

1603003422/187

G58183864

Associació Vilassanesa
d'Activitats de Lleure (AVAL)
Agrupació Cultural i
Recreativa Vilanova del
Camí
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Projecte
Forum de las culturas
populares y tradicionales
de l'Hospitalet
15è Aniversari
Creació d'una secció
grallera dins la colla de
Diables Ratpenats
Infernals
Pastors cantaires de
Betlem de J. Abarcat
Restauració gegants i
nans de Vilassar de Mar
Renovació dels trons del
Reis de Vilanova del Camí

Import
Concedit
2016
1.493
500
1.280

1.209
1.138
1.138
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Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

1603003422/210

G66391459

1603003422/211

G66701715

1603003422/218

G58237876

Comissió Reis de Collbató
Associació Ball de Malcasats
de Vilafranca del Penedès
Associació Colla Castellers
de Santa Coloma

1603003445/14

V08538910

Centre Aragonés de Sarrià

1603003445/16

G62797287

Colles Sardanistes de les
Comarques Barcelonines

1603003445/28

G58306267

Puigdoure de Sabadell

Comissió Reis de Collbató
Sonorització del Ball de
Malcasats de Vilafranca
Treballant per la nostra
ciutat
Programació Anual Festes de Primavera
Cloenda Campionat
Comarques Barcelonines
Homenots catalans: de
Llull a Gaudí

1603003445/68

V58009101

1603003445/70

G58445636

1603003445/72

G62867023

1603003445/74

G65966541

1603003445/101

G64418189

1603003445/103

G62370267

1603003445/124

G61274189

1603003445/130

G63970883

1603003445/137

V08787186

1603003445/142

G64775695

1603003445/144

G08672719

1603003445/160

G60199502

1603003445/165

G61087607

1603003425/24

R0801812I

1603003425/36

G63244917

Centro Cultural Andaluz
Asociación de Mollet
Asociación Cultural Casa
Galega de L'Hospitalet
Associació Cultural Sagals
d'Osona
Flamencología A.C.A.
Nuevos aires del camino
Fundació Privada Foment
Vilanoví

Import
Concedit
2016
1.067
1.067
1.067
996
996
750

Romería del Rocío

853

Semana Cultural Galega

853

19a Edició de la Diada de
la Colla Castellera Sagals
d'Osona

853

Flamenco del año

853

Teatre per a nens de 2 a
10 anys
Reconocimiento Centro Cultural Andalucía en
Homenaje a Juan "El
Manresa
Granaíno"
Agrupació de Balls Populars
20è Aniversari Gitanes
de Cubelles
Associació d'Amics de
Bellprat, Vila del Llibre
Bellprat
Centre Recreatiu i Cultural
Festa de la Cassola de
Vilanova d'Espoia
vinya i caldo de Murri
Associació Diablesses i
Renovació indumentària
Diables de Sarrià
2a Edición "Barrios de
Asociación Casa de Madrid
Barcelona y sus Casas
en Barcelona
Regionales"
Hermandad Andaluza
Nuestra Señora del Rocío de Actividades 1r Semestre
Sabadell
Diables d'Olesa de
Construcció d'una Bèstia
Bonesvalls
de Foc - "Cabró"
Consell Gral. de Germandats
Activitats Culturals
i Confraries de l'Arxidiòcesi
Tradicionals 2016
de Barcelona
Coordinadora d'Entitats
Badalonines de Cultura
Activitats 2016
Tradicional i Popular
Catalana

782
782
711
640
640
640
640

569
569
2.220

950

L’apartat B de Determinacions Generals Comuns a les convocatòries 08043 i
08053/2016 al punt segon estableix que el període d’execució s’estableix entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2016.
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L’apartat B de Determinacions Generals Comuns a les convocatòries 08043 i
08053/2016 al punt 15 estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a
màxim el dia 28 de febrer de 2017.
Així mateix, l’apartat 16 de les Determinacions Generals Comuns a les convocatòries
08043 i 08053/2016 estableix que:
a) “Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per
tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a
comptar 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 subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”
b) En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment, aquestes no
han presentat la documentació justificativa o, havent estat aportada, presenta defectes
que no han estat esmenats.
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 23 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Barcelona (aprovada definitivament per acord del Ple de 30
d’octubre de 2008), regulava la justificació de les subvencions i, concretament, la seva
obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la
comprovació de l’adequada justificació de la subvenció.
Vist que l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016) estableix que l’aprovació de la
convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de
Govern, per delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la
revocació no esta delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria,
la revocació dels ajuts no justificats.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a entitats sense
finalitat de lucre i federacions de caràcter cultural a les ajudes concedides pels acords
de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2016 (registre d’acords 406 i 407/2016)
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destinades a activitats / programacions anuals de cultura popular i tradicional a
realitzar en la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2016, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2017, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, les entitats beneficiàries no han presentat la documentació
justificativa especificada a les convocatòries 08043 i 08053/2016 o, havent estat
aportada, presenta defectes que no han estat esmenats:

G66683699
G66074980
G64558935
G66367665

Import
concedit
1.493
500
1.280
1.209

Import
revocació
1.493
500
1.280
1.209

Op. Comptable
de referència
1603003422/84
1603003422/111
1603003422/149
1603003422/156

G60901089

1.138

1.138

1603003422/184

G58183864

1.138

1.138

1603003422/187

G66391459

1.067

1.067

1603003422/210

G66701715

1.067

1.067

1603003422/211

G58237876
V08538910

1.067
996

1.067
996

1603003422/218
1603003445/14

G62797287

996

996

1603003445/16

G58306267

750

750

1603003445/28

V58009101

853

853

1603003445/68

G58445636

853

853

1603003445/70

G62867023

853

853

1603003445/72

G65966541

853

853

1603003445/74

G64418189
G62370267

782
782

782
782

1603003445/101
1603003445/103

G61274189

711

711

1603003445/124

G63970883

640

640

1603003445/130

V08787186

640

640

1603003445/137

G64775695

640

640

1603003445/142

G08672719

640

640

1603003445/144

G60199502

569

569

1603003445/160

G61087607

569

569

1603003445/165

R0801812I

2.220

2.220

1603003425/24

G63244917

950

950

1603003425/36

Entitat beneficiaria

NIF

Foro Culturas Popular y Tradicional
Gegants de Martorelles
Colla de Diables Ratpenats Infernals
Associació La Pedra Fina
Associació Vilassanesa d'Activitats de
Lleure (AVAL)
Agrupació Cultural i Recreativa
Vilanova del Camí
Comissió Reis de Collbató
Associació Ball de Malcasats de
Vilafranca del Penedès
Colla Castellers de Santa Coloma
Centre Aragonés de Sarrià
Colles Sardanistes de les Comarques
Barcelonines
Puigdoure de Sabadell
Centro Cultural Andaluz Asociación de
Mollet
Asociación Cultural Casa Galega de
L'Hospitalet
Associació Cultural Sagals d'Osona
Flamencología A.C.A. Nuevos aires del
camino
Fundació Privada Foment Vilanoví
Centro Cultural Andalucía en Manresa
Agrupació de Balls Populars de
Cubelles
Associació d'Amics de Bellprat
Centre Recreatiu i Cultural Vilanova
d'Espoia
Associació Diablesses i Diables de
Sarrià
Asociación Casa de Madrid en
Barcelona
Hermandad Andaluza Nuestra Señora
del Rocío de Sabadell
Diables d'Olesa de Bonesvalls
Consell Gral. de Germandats i
Confraries de l'Arxidiòcesi de
Barcelona
Coordinadora d'Entitats Badalonines
de Cultura Tradicional i Popular
Catalana

Segon.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a que presentin
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les al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, amb l’advertiment que en cas de no presentar
cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de la subvenció concedida per
acords de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2016 (registre d’acords 406 i
407/2016).
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i
efectes.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord 17/X/245553 “Teatre Valls de Torroella, 3a Fase” i, en
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de
155.939,64 € (cent cinquanta-cinc mil nou-cents trenta-nou euros amb seixantaquatre cèntims).- 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 següent:
“Fets
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5192/16, de data 6
de juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
P0822900G
Teatre Valls de Torroella, 3a Fase
155.939,64 €
2017
155.939,64 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Oficina de Difusió Artística
Inicial

2. En data 13 de setembre de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
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4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
P0822900G
Teatre Valls de Torroella, 3a Fase
17/X/245553
155.939,64 €
Anualitat

Import (EUR)

2017
155.939,64 €
Ajut econòmic

Termini màxim
d’execució i justificació
30 de novembre de 2018

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon.- FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant
conveni específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, senyora Mercè Conesa i
Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per
decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la
secretària general, senyora Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16),
publicat en el BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, representat per <òrgan de govern
competent>, <nom i cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 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 el
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i la
Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de
cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les
actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús
general, així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5192/16, de data 6 de
juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:

Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
P0822900G
Teatre Valls de Torroella, 3a Fase
155.939,64 €
2017
155.939,64 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Oficina de Difusió Artística
Inicial

IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26
d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits, en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
V.

En data 13 de setembre de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.

VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
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VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG ........),
de data .................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit
de
cooperació

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
P0822900G
Teatre Valls de Torroella, 3a Fase
17/X/245553
155.939,64 €
Anualitat

Import (EUR)

2017
155.939,64 €
Ajut econòmic

Termini màxim d’execució i
justificació
30 de novembre de 2018

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació
pressupostària

Ajut econòmic
G/40103/33410/76260
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2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
Tercer. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 1 any.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
Quart. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i
el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en el seu
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part
resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona, abans del 31 d’octubre de
cada any, quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
Cinquè. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
Sisè. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la
despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a
l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
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4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. 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.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l’import que correspongui.
Setè. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la
justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Vuitè. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
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.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
Desè. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
Onzè. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació dels imports no justificats.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
Dotzè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Tretzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Catorzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Quinzè. 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.
Setzè. 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’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
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Dissetè. 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
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent cinquanta-cinc mil noucents trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims (155.939,64 €), amb la següent
distribució:
- Cent cinquanta-cinc mil nou-cents trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims
(155.939,64 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 de
l’anualitat 2017.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Cinquè.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió d’ajuts en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit
d’actuació a la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2017, per
un import total de 359.000,00 € (tres-cents cinquanta-nou mil euros).- 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 següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 29 de juny de
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2017, per un import màxim de tres-cents setanta
mil euros (370.000.- EUR).
144

Àrea de Presidència
Secretaria General

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 12 de juliol de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 354126.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 17 d’octubre de 2017.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística en data 6 d’octubre de
2017 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a
l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents 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 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
número 9243/2017 de subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del
sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
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Fires, mostres i mercats de referència
NIF

Entitat

Organisme Autònom
P5829901G de Fires i Mercats de
Vic
P0810100H

Ajuntament
d'Igualada

Fundació Privada
Mediterrània, Fira
G64329378
d'espectacles d'arrel
tradicional

Fires, mostres i
mercats de referència

Criteris
valoració
a
b
c

Mercat de Música Viva
de Vic

20

25

10

55

786.900€

30.000€

La Mostra d'Igualada,
28ª Fira de Teatre
Infantil i Juvenil

20

20

10

50

314.315€

25.000€

20ª Fira Mediterrània
de Manresa

25

15

5

45

672.176,8€

25.000€

Total
punts

Pressupost

Import
concedit

Festivals de referència
Criteris
valoració
a
b
c

NIF

Entitat

Festival

G64070592

Fundació Privada
Sitges, Festival
Internacional de
Cinema de Catalunya

Sitges - Festival
internacional de cinema
fantàstic de Catalunya

B63142848

Viladecans Qualitat,
S.L

A08808461
G58117847

P5820404A
B66205014
G65533556
G63436430
G66827643
G64243132
B66250143
P0819900B
P0830800I

Badalona
Comunicació, SA
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
de Terrassa
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Sun Music Bcn, SL
Associació
Fotogràfica Espaifoto
Rialles, Espectacles
Infantils i Juvenils
Fundació Cívica
Esperanzah
Associació Artística
TRISKEL
Ruva producciones,
SLU
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

Total
punts

Pressupost

Import
concedit

25

25

10

60

2.387.724€

50.000€

25

20

10

55

215.283,70€

20.000€

25

15

10

50

137.100€

15.000€

36 Festival de jazz
Terrassa

10

25

10

45

495.379,70€

15.000€

Festival Petits
Camaleons 2017

20

10

4

34

84.000€

15.000€

CanetRock 2017

10

20

2

32

782.567,80€

20.000€

Revela-T 2017

20

10

2

32

125.410€

15.000€

Festival "El més petit
de tots"

10

15

6

31

183.822€

12.000€

Festival Esperanzah

10

15

4

29

156.000€

8.000€

Festival EVA, en veu
alta

15

5

6

26

55.763,62€

12.000€

Festival Acròbates

15

5

6

26

94.130€

10.000€

Festival Altaveu

5

10

10

25

194.400€

15.000€

37è FIMPT

5

10

10

25

108.071€

15.000€

10

5

8

23

50.000€

8.000€

10

5

6

21

96.437,53€

10.000€

15

0

4

19

495.379,70€

15.000€

5

5

6

16

26.000€

8.000€

5

5

4

14

32.876,94€

8.000€

5

5

2

12

35.105€

8.000€

Festival Internacional
de Teatre i Animació Al
Carrer de Viladecans
43 Edició Filmets
Badalona Film Festival

17è Festival
Badalona Cultural, SL Internacional de màgia.
XVII Memorial Li-Chang
Fundació Privada
G62923032
Festival Poesia i +
Palau
Ajuntament de
Festival TNT - Terrassa
P0827900B
Terrassa
Noves Tendències
Festival Internacional
Ajuntament de Santa
P0824500C
de Teatre Integratiu
Coloma de Gramenet
2017
VI Festival
Ajuntament de
Internacional d'Orgue
P0812000H
Mataró
de Mataró - Barcelona
Jaume Isern
Associació
G66431255
Festival IF
Interseccions
B65310062
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Segon.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o
entitats privades del sector cultural, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 9 de la convocatòria i les bases específiques.
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 60 punts.
En el cas de fires, mostres i mercats de referència, les sol·licituds admeses han tingut una
puntuació total igual o superior a 25 punts i han estat considerades estimades per valoració
més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 9 de la convocatòria i les bases
específiques.
En el cas de festivals de referència, les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total
igual o superior a 12 punts i han estat considerades estimades per valoració més alta i
suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 9 de la convocatòria i les bases
específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 11, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes subvencionats i fins a
esgotar la consignació pressupostària.
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal integrat
a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 20 % del total del
pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull l’article 16 de la
convocatòria i les bases específiques.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 17) no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar
la subvenció.
1.

Criteris per valorar les fires, mostres i mercats de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins
a 25 punts) s’ha valorat:





Inferiors a 40 propostes: 0 punts
Entre 40 i 60 propostes: 10 punts
Entre 61 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts)
s’ha valorat el número d’assistents de l’edició de l’any 2017 i si aquesta dada no es
disposava a l’hora de presentar la sol·licitud s’ha valorat el número d’assistents de
l’edició immediatament anterior:





Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts
Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts
Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts
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c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) s’ha valorat el
número d’edicions de l’esdeveniment:
 Entre 15 i 20 edicions: 5 punts
 Més de 20 edicions: 10 punts
2.

Criteris per valorar els festivals de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts)
s’ha valorat:







Inferiors a 5 propostes: 0 punts
Entre 5 i 15 propostes: 5 punts
Entre 16 i 30 propostes: 10 punts
Entre 31 i 50 propostes: 15 punts
Entre 51 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) s’ha valorat el
número d’assistents de l’edició de l’any 2017, i si aquesta dada no es disposava a
l’hora de presentar la sol·licitud, s’ha valorat el número d’assistents de l’edició
immediatament anterior:







Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts
Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts
Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts
Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts
Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts) s’ha valorat el número
d’edicions de l’esdeveniment:






Entre 1 i 5 edicions: 2 punts
Entre 6 i 10 edicions: 4 punts
Entre 11 i 15 edicions: 6 punts
Entre 16 i 20 edicions: 8 punts
Més de 20 edicions: 10 punts

Procediment aplicat per atorgar el suport als festivals artístics segons estableixen la
convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix l’article 11 de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorades les fires, mostres, mercats i festivals de referència segons els criteris de valoració
establerts en el punt novè, i en funció de la disponibilitat pressupostària, l’import a concedir
a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en funció dels punts assignats i al
pressupost previst de l’esdeveniment. L’import i percentatge de les subvencions que
s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50 % del cost total dels projectes
subvencionats.
1. Tal i com estableix l’article 11 en el seu punt 1, l’import a concedir a les fires, mostres i/o
mercats de referència subvencionats serà:
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a) Un import de 25.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin:

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 1.000.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 500.000 €
b) Un import de 30.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin:

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost superior a 1.000.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
2. Tal i com estableix l’article 11 en el seu punt 2, l’import a concedir als festivals de
referència subvencionats serà:
a) Un import de 8.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 12 i 15 punts i amb un pressupost fins a 95.000 €.
entre 16 i 25 punts i amb un pressupost fins a 50.000 €
entre 26 i 60 punts i amb un pressupost fins a 35.000 €

b) Un import de 10.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 12 i 15 punts i amb un pressupost superior a 95.000 €.
entre 16 i 25 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €
entre 26 i 60 punts i amb un pressupost entre 35.001 i 50.000 €

c) Un import de 12.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €

d) Un import de 15.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 16 i 25 punts i amb un pressupost superior a 80.000 €.
entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 80.001 i 500.000 €
entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 170.000 €

e) Un import de 20.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 26 i 49 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 170.001 i 1.000.000 €

f) Un import de 25.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 1.000.001 € i 2.000.000 €

g) Un import de 50.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 2.000.000 €

En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU MIL EUROS (359.000.EUR), dels quals CENT TRENTA-UN MIL EUROS (131.000.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, QUARANTA-TRES MIL EUROS
(43.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46901, CENT
CINQUANTA-CINC MIL EUROS (155.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària G/40103/33410/48901 i TRENTA MIL EUROS (30.000.- EUR) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47900 del pressupost de despeses
de 2017 de la Diputació de Barcelona amb el següent detall:
NIF
P5829901G

Entitat
Organisme Autònom de Fires i
Mercats de Vic

P0810100H Ajuntament d'Igualada
Fundació Privada Mediterrània,
G64329378 Fira d'espectacles d'arrel
tradicional
Fundació Privada Sitges,
G64070592 Festival Internacional de
Cinema de Catalunya
B63142848

Viladecans Qualitat, S.L

B08901852

Badalona Comunicació, SA

G58117847
P5820404A
B66205014
G65533556
G63436430
G66827643
G64243132
B66250143
P0819900B
P0830800I
B65310062

Amics de les Arts i Joventuts
Musicals de Terrassa
Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
Sun Music Bcn, SL
Associació Fotogràfica
Espaifoto
Rialles, Espectacles Infantils i
Juvenils
Fundació Cívica Esperanzah
Associació Artística TRISKEL
Ruva producciones, SLU
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Badalona Cultural, SL

G62923032 Fundació Privada Palau
P0827900B Ajuntament de Terrassa
P0824500C

Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

P0812000H Ajuntament de Mataró
G66431255 Associació Interseccions

Festival

Import
concedit

Operació
comptable/
posició

Mercat de Música Viva de Vic

30.000€

1703004745/1

La Mostra d'Igualada, 28ª Fira de
Teatre Infantil i Juvenil

25.000€

1703004745/2

20ª Fira Mediterrània de Manresa

25.000€

1703004745/3

Sitges - Festival internacional de
cinema fantàstic de Catalunya

50.000€

1703004745/4

Festival Internacional de Teatre i
Animació Al Carrer de Viladecans
43 Edició Filmets Badalona Film
Festival

20.000€

1703004745/5

15.000€

1703004745/6

36 Festival de jazz Terrassa

15.000€

1703004745/7

Festival Petits Camaleons 2017

15.000€

1703004745/8

CanetRock 2017

20.000€

1703004745/9

Revela-T 2017

15.000€

1703004745/10

Festival "El més petit de tots"

12.000€

1703004745/11

Festival Esperanzah
Festival EVA, en veu alta
Festival Acròbates

8.000€
12.000€
10.000€

1703004745/12
1703004745/13
1703004745/14

Festival Altaveu

15.000€

1703004745/15

37è FIMPT

15.000€

1703004745/16

17è Festival Internacional de
màgia. XVII Memorial Li-Chang
Festival Poesia i +
Festival TNT - Terrassa Noves
Tendències
Festival Internacional de Teatre
Integratiu 2017
VI Festival Internacional d'Orgue
de Mataró - Barcelona Jaume
Isern
Festival IF

8.000€

1703004745/17

10.000€

1703004745/18

15.000€

1703004745/19

8.000€

1703004745/20

8.000€

1703004745/21

8.000€

1703004745/22

Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’adequació del
talús de l’Avinguda Catalunya i tall de carril, a la carretera BV-1604, al terme
municipal de Parets del Vallès, a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en
resolució de l’expedient núm. 2017/7762.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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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 següent:
“Fets
En data 06/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Parets del Vallès de data 06 de juliol de 2017
en el qual es sol·licita autorització per a realitzar a la carretera BV-1604 del PK 1+770
al PK 2+022, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Parets del Vallès
(expedient núm. 2017/7762), les següents obres:



Adequació del talús de l'Avinguda Catalunya,
Tall de carril

En data 03/10/2017 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 Parets del Vallès en data 06 de juliol
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:
- 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.
- Els treballs s’hauran de coordinar amb les futures obres de reparació i estabilització
del talús de la carretera BV-1602 i treballs de conservació de la capa de rodament
d’aquesta mateixa carretera, que executarà la Diputació de Barcelona.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per aquesta
instal·lació i plantació.
- 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.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- 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,
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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.
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 Parets del Vallès, autorització per
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realitzar a la carretera BV-1604 del PK 1+770 al PK 2+022, marge esquerre, tram
urbà, al terme municipal de Parets del Vallès (expedient núm. 2017/7762), les
següents obres:
 Adequació del talús de l'Avinguda Catalunya,
 Tall de carril
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.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Parets del Vallès (08150), carrer Major, 2-4, amb
indicació dels recursos procedents.”
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’estassada de
vegetació, a la carretera BV-1211, al terme municipal de Vacarisses, a favor de
l’Ajuntament de Vacarisses, en resolució de l’expedient 2017/8167.- 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 següent:
“Fets
En data 14/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vacarisses de data 12 de juliol de 2017 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la
carretera BV-1211 del PK 0+000 al PK 2+850, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al
terme municipal de Vacarisses (expedient núm. 2017/8167).
En data 19/09/2017 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 Vacarisses en data 12 de juliol 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.
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- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
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.
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- 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.”
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 Vacarisses, autorització
d’estassada de vegetació, a la carretera BV-1211 del PK 0+000 al PK 2+850, ambdós
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Vacarisses (expedient núm.
2017/8167), 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 els mateixos s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Vacarisses, amb domicili a
efectes de notificacions a Vacarisses (08233), carrer de Pau Casals, 17, amb indicació
dels recursos procedents.”
34.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de modificació
de pas de vianants i encaminadors en vorera, a la carretera BV-1221, al terme
municipal de Terrassa, a favor d’Aldi Supermercados, SL, en resolució de
l’expedient 2017/8423.- 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 següent:
“Fets
En data 21/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Aldi Supermercados, SL de la mateixa data en el qual es
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sol·licita autorització per a la realització d’obres de modificació de pas de vianants i
encaminadors en vorera, a la carretera BV-1221 al PK 0+800, ambdós marges, tram
travessera, al terme municipal de Terrassa (expedient núm. 2017/8423).
En data 19/09/2017 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 Aldi Supermercados, SL en data 21 de juliol 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:
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior.
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida.
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades
d’autobús.
- Estarà pintat 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.
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de
vianants amb una antelació suficient.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
- La part de pintura existent que es modifiqui s’eliminarà mitjançant fressat.
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,
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classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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 Aldi Supermercados, SL, autorització d’obres de
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modificació de pas de vianants i encaminadors en vorera, a la carretera BV-1221 al PK
0+800, ambdós marges, tram travessera, al terme municipal de Terrassa (expedient
núm. 2017/8423), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Aldi Supermercados, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Alemanya, 5 (Pol. Ind. Clot del
Xarel·lo), amb indicació dels recursos procedents.”
35.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització per la plantació d’arbres
a la carretera BV-3001, al terme municipal de Cardona, a favor del senyor XXX,
en resolució de l’expedient 2017/8807.- 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 següent:
“Fets
En data 07/08/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de XXX de data 27 de juliol de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització de plantació d'arbres, a la carretera BV-3001 del PK
7+400 al PK 7+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cardona
(expedient núm. 2017/8807).
En data 18/09/2017 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 Sr. XXX en data 27 de juliol de 2017 i d’acord amb el
que disposen els articles 80.2.b i 104.a 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.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.

161

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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
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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 Sr. XXX, autorització per a la realització de
plantació d'arbres, a la carretera BV-3001 del PK 7+400 al PK 7+500, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Cardona (expedient núm. 2017/8807), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a XXX, amb domicili a efectes de notificacions
a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
36.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de restitució
d’accés eliminat provisionalment, a la carretera BV-2002, al terme municipal de
Sant Boi de Llobregat, a favor del Ministerio de Fomento-Demarcación de
carreteras del Estado en Catalunya, en resolució de l’expedient 2017/9488.- 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 següent:
“Fets
En data 26/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Ministerio de Fomento-Demarcación de carreteras del Estado
en Catalunya de data 13 de setembre de 2017, en el qual es sol·licita autorització per
a la realització d’obres de restitució d'accés eliminat provisionalment, a la carretera BV-
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2002 del PK 7+590 al PK 8+500, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de
Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 2017/9488).
En data 22/09/2017 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 Ministerio de Fomento-Demarcación de carreteras del
Estado en Catalunya en data 13 de setembre 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:
-

La present autorització contempla les actuacions sobre l’àmbit de la carretera BV2002 titularitat de la Diputació de Barcelona. No contempla la part de les
actuacions proposades sobre la carretera C-245 (desde la illeta física existent fins
el nou mur constuit a la mitjana de la C-245) que es troben dins de l’àmbit físic de
la carretera C-245 i per tant, competència de la Generalitat de Catalunya.

-

Caldrà restituir totes les condiciones prèvies existents a l’inici de les actuacions
contemplades en les autoritzacions 2013/5192 i 2014/2522 i concretament, les
seguents:
o Pavimentació de tot l’àmbit comprés entre el pk. 8+180 i 8+500 amb una capa
de mescla bitminosa tipus AC16 Surf S o BBTM 11A. Cal prendre cura en no
reduir el gàlib existent en l’estructura sota la ctra. C-245.
o No pot existir cap tipus de registre dins de la calçada i vorals de la carretera. En
cas que existeixin han de quedar soterrats per la capa de rodament prevista.
o Reposició d’acord amb la normativa vigent de les proteccions i SPM existents
en aquest àmbit. Cal protegir els estreps construits i donar continuitat fins els
pretils existents.
o Neteja i reparació si escau, del sistema de desguàs existent sota l’estructura de
la ctra. C-245.
o Quan a la modificació de l’entroncament amb l’actual ctra. BV-2002 haurà de
complir el prescrit en la instrucció 3.1.IC Trazado de Carreteres del Ministeri de
Foment.
o Quan a la modificació de l’illeta existent en el punt final de la carretera, aquest
ferm haurà de disposar d’una secció de ferm compatible amb un trànsit T0.
Previ a l’inici de les obres, s’haurà de comunicar la secció prevista. Així mateix,
s’haurà de donar continuitat a les aigües fins punt de desguàs i delimitar la
calçada amb vorada de forma similar a l’actual.
o Caldrà comprovar i reparar si escau el sistema d’il·luminació existent previ a les
obres. El punt de llum afectat per la modificació de l’illeta final, caldrà resituar-lo
i estar convenientment protegit.

- Un cop finalitzades les actuacions, caldrà retirar els cartells de l’obra instal·lats en el
seu dia en el PK 7+590 i que varen ser objecte de l’autorització 2010/3607.
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- 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 del talussos afectats per les obres.
- Es tallaran o podaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les
edificacions o que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o
provocar situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels 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
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- 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 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 Ministerio de Fomento-Demarcación de
carreteras del Estado en Catalunya, autorització d’obres de restitució d'accés eliminat
provisionalment, a la carretera BV-2002 del PK 7+590 al PK 8+500, ambdós marges,
tram urbà, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 2017/9488),
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons
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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 Ministerio de Fomento-Demarcación de
carreteras del Estado en Catalunya, amb domicili a efectes de notificacions a
Barcelona (08003), carrer de la Marquesa, 12, amb indicació dels recursos
procedents.”
37.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de
condicionament d’accés existent, dos senyals tipus P-1a i P-1b, dos rètols de
càmping, dos rètols a l’accés, a la carretera C-37z, al terme municipal de Sant
Salvador de Guardiola, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient
2017/7459.- 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 següent:
“Fets
En data 14/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita autorització
per realitzar a la carretera C-37z, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de
Guardiola (expedient núm. 2017/7459) les obres següents:





Condicionament d’accés existent, del PK 82+640 al PK 82+660, marge dret.
Dos senyals tipus P-1a i P-1b, al PK 82+490 i al PK 82+810, ambdós marges.
Dos rètols de càmping, al PK 81+900 i al PK 83+150, ambdós marges.
Dos rètols a l’accés, al PK 82+650 i al PK 82,660, marge dret.

En data 19/09/2017 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 Sr. XXX en data 14 de setembre de 2017 i d’acord
amb el que disposen els articles 128.1, 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 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
Condicionament d'accés existent
- Les obres s’executaran segons projecte presentat a la sol·licitud d’autorització en
qüestió.
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- L’ús de l’accés serà l’indicat a 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 segons Norma de traçat 3.1-IC. Cada costat de
l’accés tindrà una visibilitat de la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera en el
tram afectat de carretera.
- 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.
Senyals tipus P-1a i P-1b
- Els rètols es situaran a la distància de l’accés segons Norma 8.1-IC de
Senyalització Vertical. Un a cada sentit de circulació.
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- 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.
Dos rètols de presenyalització de càmping
- Els rètols es situaran a la distància de l’accés al càmping indicada a la Norma 8.1IC de Senyalització Vertical, i el format serà el contingut al Catálogo Oficial de
Señales de Circulación (S-107, S-113 o S-116).
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats 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.
Dos rètols indicatius de càmping
- Els rètols es situaran en el mateix accés. Seran dos cartells fletxa amb la menció
“Comasua”, amb la icona de càmping al costat.
- Les característiques geomètriques dels rètols seran les indicades al document
“Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos” de
maig de 2013, de la Generalitat de Catalunya.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats 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.
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.

171

Àrea de Presidència
Secretaria General

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 189,84 euros,
per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
cartells indicatius i informatius i 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 Sr. XXX, autorització per realitzar a la carretera
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C-37z, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (expedient
núm. 2017/7459) les obres següents:





Condicionament d’accés existent, del PK 82+640 al PK 82+660, marge dret.
Dos senyals tipus P-1a i P-1b, del PK 82+490 al PK 82+810, ambdós marges.
Dos rètols de càmping, del PK 81+900 al PK 83+150, ambdós marges.
Dos rètols a l’accés, del PK 82+650 al PK 82,660, marge dret.

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 189,84 euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva
zona de domini públic per cartells indicatius i informatius i un import de 50,63 euros per
emissió d’informes i tramitació d’expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a XXX, amb domicili a efectes de notificacions
a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’expedient de contractació d’obres del “Projecte de revestiment de cunetes i
millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017 (9 lots)”, mitjançant
sistema harmonitzat, procediment obert amb un únic criteri de valoració i un
preu de licitació de 18.899.161,33 € (divuit milions vuit-cents noranta-nou mil
cent seixanta-un euros amb trenta-tres 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 següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, té programada l’execució de les obres del Projecte de Revestiment
de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017 (9 Lots),
amb un pressupost de quinze milions sis-cents dinou mil cent quaranta-un euros amb
seixanta cèntims (15.619.141,60 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA,
d’import tres milions dos-cents vuitanta mil dinou euros amb setanta-tres cèntims
(3.280.019,73 EUR), resulta tenir un pressupost total de divuit milions vuit-cents
noranta-nou mil cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR),
IVA inclòs, d’acord amb els nou lots que es relacionen tot seguit:
A) Per al Lot 1: SECTOR MANRESA
Pressupost de licitació d’1.484.950,66 EUR, IVA exclòs, més 311.839,64 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.796.790,30 EUR, IVA inclòs.
B) Per al Lot 2: SECTOR VILAFRANCA
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Pressupost de licitació d’1.836.154,23 EUR, IVA exclòs, més 385.592,39 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.221.746,62 EUR, IVA inclòs.
C) Per al Lot 3: SECTOR MARTORELL
Pressupost de licitació d’1.177.909,14 EUR, IVA exclòs, més 247.360,92 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.425.270,06 EUR, IVA inclòs.
D) Per al Lot 4: SECTOR GRANOLLERS
Pressupost de licitació d’1.899.195,37 EUR, IVA exclòs, més 398.831,03 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.298.026,40 EUR, IVA inclòs.
E) Per al Lot 5: SECTOR VIC NORD
Pressupost de licitació d’1.293.956,00 EUR, IVA exclòs, més 271.730,76 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.565.686,76 EUR, IVA inclòs.
F) Per al Lot 6: SECTOR VIC CENTRE
Pressupost de licitació de 2.015.603,77 EUR, IVA exclòs, més 423.276,79 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.438.880,56 EUR, IVA inclòs.
G) Per al Lot 7: SECTOR VIC SUD
Pressupost de licitació de 2.021.005,61 EUR, IVA exclòs, més 424.411,18 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.445.416,79 EUR, IVA inclòs.
H) Per al Lot 8: SECTOR BERGA EST
Pressupost de licitació d’1.770.938,12 EUR, IVA exclòs, més 371.897,01 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.142.835,13 EUR, IVA inclòs.
I) Per al Lot 9: SECTOR BERGA OEST
Pressupost de licitació de 2.119.428,69 EUR, IVA exclòs, més 445.080,02 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.564.508,71 EUR, IVA inclòs.
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment i definitivament per decret de la
Presidència d’aquesta Diputació, de data 28 de juliol de 2017 (D8032/17), sense tràmit
d’informació pública en tractar-se d’un projecte de conservació.
3. La contractació d’aquestes obres, per raó de la quantia i les característiques de les
mateixes, es tramita de forma ordinària i està subjecte a regulació harmonitzada, es
durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació d’un sol
criteri de valoració.
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4. La finalitat del projecte és la construcció de cunetes revestides de formigó a
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, per tal que estiguin preparades
per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i comptin amb una amplada
suficient per a la circulació en condicions de seguretat, i s’aconseguirà una millora del
drenatge lateral i de la conservació viària general, i s’aprofitarà per desplegar
infraestructura de canalització susceptible d’albergar el desplegament en un futur de
xarxes de comunicacions de nova generació.
5. El termini d’execució del contracte és de vuit (8) mesos per a cada lot.
6. Cal aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei
Jurídic-Administratiu que ha de regir la contractació.
7. La direcció d’aquestes obres serà assumida pels Srs. Jordi Vilaseca i Ferrarons i
Jordi Brocal Hernández, enginyers tècnics d’obres públiques de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, cadascú en els lots de les seves zones.
8. La despesa derivada d’aquesta contractació de divuit milions vuit-cents noranta-nou
mil cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR), IVA inclòs,
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del
pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2017.
Fonaments de dret
1.

El Projecte conté l’Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l’article 4 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per Reial decret 337/2010, de 19 de març,
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

2.

Aquest projecte no ha estat subjecte a tràmit d’informació pública, per tractar-se
d’una obra de conservació, segons disposa l’art. 37, apartats 1 i 6, del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de
juny.

3.

La contractació d’aquestes obres es tramitarà d’acord amb el que preveuen els
articles 150 i 157 a 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant
TRLCSP.

4.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició
addicional 6ª a la LOEPSF estableix els requisits que han de complir les
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’“inversió financerament
sostenible”.

5.

El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
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2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.
6.

La Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició Addicional 6ª de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, i és voluntat de la Diputació,
vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions
financeres sostenibles.

7.

D’acord amb el que disposa la disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de
26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la
normativa anteriorment especificada.

8.

La memòria econòmica específica, conté la projecció dels efectes pressupostaris i
econòmics que podrien derivar-se de la inversió en l'horitzó de la seva vida útil.

9.

La pròrroga per a l’exercici 2017 de l’aplicació del superàvit pressupostari està
prevista a la disposició addicional 96a de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.

10. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l'apartat 3.1.a de la
Refosa 1/2016, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de
Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
l'adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació d’obres del Projecte de Revestiment
de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017 (9 Lots),
amb un pressupost de quinze milions sis-cents dinou mil cent quaranta-un euros amb
seixanta cèntims (15.619.141,60 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA,
d’import tres milions dos-cents vuitanta mil dinou euros amb setanta-tres cèntims
(3.280.019,73 EUR), resulta tenir un pressupost total de divuit milions vuit-cents
noranta-nou mil cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR),
IVA inclòs, d’acord amb els nou lots que es relacionen tot seguit:
A) Per al Lot 1: SECTOR MANRESA
Pressupost de licitació d’1.484.950,66 EUR, IVA exclòs, més 311.839,64 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.796.790,30 EUR, IVA inclòs.
B) Per al Lot 2: SECTOR VILAFRANCA
Pressupost de licitació d’1.836.154,23 EUR, IVA exclòs, més 385.592,39 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.221.746,62 EUR, IVA inclòs.
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C) Per al Lot 3: SECTOR MARTORELL
Pressupost de licitació d’1.177.909,14 EUR, IVA exclòs, més 247.360,92 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.425.270,06 EUR, IVA inclòs.
D) Per al Lot 4: SECTOR GRANOLLERS
Pressupost de licitació de 1.899.195,37 EUR, IVA exclòs, més 398.831,03 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.298.026,40 EUR, IVA inclòs.
E) Per al Lot 5: SECTOR VIC NORD
Pressupost de licitació d’1.293.956,00 EUR, IVA exclòs, més 271.730,76 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.565.686,76 EUR, IVA inclòs.
F) Per al Lot 6: SECTOR VIC CENTRE
Pressupost de licitació de 2.015.603,77 EUR, IVA exclòs, més 423.276,79 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.438.880,56 EUR, IVA inclòs.
G) Per al Lot 7: SECTOR VIC SUD
Pressupost de licitació de 2.021.005,61 EUR, IVA exclòs, més 424.411,18 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.445.416,79 EUR, IVA inclòs.
H) Per al Lot 8: SECTOR BERGA EST
Pressupost de licitació d’1.770.938,12 EUR, IVA exclòs, més 371.897,01 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.142.835,13 EUR, IVA inclòs.
I) Per al Lot 9: SECTOR BERGA OEST
Pressupost de licitació de 2.119.428,69 EUR, IVA exclòs, més 445.080,02 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.564.508,71 EUR, IVA inclòs.
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació.
Tercer.- DISPOSAR la tramitació ordinària de l’expedient, que està subjecte a
regulació harmonitzada, amb procediment obert d’adjudicació i l’aplicació d’un sol
criteri de valoració.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al Diari Oficial de la Unió
Europea, a Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
perfil del contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació de divuit milions
vuit-cents noranta-nou mil cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims
(18.899.161,33 EUR), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost d’aquesta Diputació per a
l’exercici 2017.
Sisè.- ESTABLIR el termini d'execució del contracte en vuit (8) mesos per a cada lot.
Setè.- NOMENAR directors d’aquestes obres els Srs. Jordi Vilaseca i Ferrarons i Jordi
Brocal Hernández, enginyers tècnics d’obres públiques de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, cadascú en els lots de les seves zones.
Vuitè.- FACULTAR la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per tal que efectuï
els tràmits adients en relació amb l'habilitació del llibre d'incidències corresponent a
l'execució de les obres del present expedient.”
Annex I
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I
MILLORA DE MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017 (9 LOTS)
Expedient nº 2017/7464
ÍNDEX
1)

DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ.
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2)
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1.18)
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3)
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3.4)
3.5)
3.6)
3.7)
3.8)

Delegació i personal d’obra del contractista.................................................
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ANNEX
Annex: Declaració responsable
1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del contracte d’obres del Projecte de REVESTIMENT
DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017 (9
LOTS).
El Codi CPV que correspon és: 45232332-8; i 45232451-8.
La contractació es desenvoluparà mitjançant 9 lots diferents descrits de la següent manera:










Lot 1: SECTOR MANRESA
Lot 2: SECTOR VILAFRANCA
Lot 3: SECTOR MARTORELL
Lot 4: SECTOR GRANOLLERS
Lot 5: SECTOR VIC NORD
Lot 6: SECTOR VIC CENTRE
Lot 7: SECTOR VIC SUD
Lot 8: SECTOR BERGA EST
Lot 9: SECTOR BERGA OEST
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Els licitadors poden presentar oferta a un màxim de dos lots, de conformitat amb el que
estableix l’article 67.3 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per l’article 46.2 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública.
La limitació al nombre de lots a que es pot presentar cada licitador ve justificada per evitar
situacions de dependència de l’administració davant els contractistes, tenint en compte la
singularitat i especial importància d’aquests contractes en la gestió de les carreteres
titularitat de la Diputació de Barcelona, concretament en termes de l’extensió de la
infraestructura de comunicacions, la dispersitat territorial i la minimització dels terminis
d’execució.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient
2017/7464.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost de licitació de la contractació pels 9 lots es fixa en la quantitat de quinze
milions sis-cents dinou mil cent quaranta-un euros amb seixanta cèntims
(15.619.141,60 EUR), IVA exclòs, d’acord amb els nou lots que es relacionen tot seguit:
A continuació es detalla el pressupost de cada lot:
 A) Per al Lot 1: SECTOR MANRESA
Pressupost de licitació d’1.484.950,66 EUR, IVA exclòs, més 311.839,64 EUR, en concepte
de 21% d’IVA, fent un total d’1.796.790,30 EUR, IVA inclòs.
 B) Per al Lot 2: SECTOR VILAFRANCA
Pressupost de licitació d’1.836.154,23 EUR, IVA exclòs, més 385.592,39 EUR, en concepte
de 21% d’IVA, fent un total de 2.221.746,62 EUR, IVA inclòs.
 C) Per al Lot 3: SECTOR MARTORELL
Pressupost de licitació d’1.177.909,14 EUR, IVA exclòs, més 247.360,92 EUR, en concepte
de 21% d’IVA, fent un total d’1.425.270,06 EUR, IVA inclòs.
 D) Per al Lot 4: SECTOR GRANOLLERS
Pressupost de licitació de 1.899.195,37 EUR, IVA exclòs, més 398.831,03 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.298.026,40 EUR, IVA inclòs.
 E) Per al Lot 5: SECTOR VIC NORD
Pressupost de licitació d’1.293.956,00 EUR, IVA exclòs, més 271.730,76 EUR, en concepte
de 21% d’IVA, fent un total d’1.565.686,76 EUR, IVA inclòs.
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 F) Per al Lot 6: SECTOR VIC CENTRE
Pressupost de licitació de 2.015.603,77 EUR, IVA exclòs, més 423.276,79 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.438.880,56 EUR, IVA inclòs.
 G) Per al Lot 7: SECTOR VIC SUD
Pressupost de licitació de 2.021.005,61 EUR, IVA exclòs, més 424.411,18 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.445.416,79 EUR, IVA inclòs.
 H) Per al Lot 8: SECTOR BERGA EST
Pressupost de licitació d’1.770.938,12 EUR, IVA exclòs, més 371.897,01 EUR, en concepte
de 21% d’IVA, fent un total de 2.142.835,13 EUR, IVA inclòs.
 I) Per al Lot 9: SECTOR BERGA OEST
Pressupost de licitació de 2.119.428,69 EUR, IVA exclòs, més 445.080,02 EUR, en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.564.508,71 EUR, IVA inclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació i hauran
d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
S’exclourà el licitador l’oferta del qual ultrapassi el pressupost de licitació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no s’admet
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en la clàusula 66
del Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona (en endavant
PCAG).
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de tres milions dos-cents
vuitanta mil dinou euros amb setanta-tres cèntims (3.280.019,73 EUR).
1.4) Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació de divuit milions vuit-cents noranta-nou mil
cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR), IVA inclòs, es
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost
d’aquesta Diputació per a l’exercici 2017, amb les condicions assenyalades en la disposició
addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà un termini d’execució de vuit (8) mesos per a cada Lot, a comptar des
de la data de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de l’Acta
d’inici d’obres.
Un cop finalitzats els tres primers mesos s’ha d’haver executat el 30% del pressupost
material previst al projecte i en finalitzar el quart mes, l’amidament executat ha de superar el
50%.
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L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de
penalitzacions, d’acord amb la legislació de contractació vigent.
El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que la Diputació de
Barcelona hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de disset milions cent vuitanta-un
mil cinquanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (17.181.055,76 EUR), IVA exclòs,
tenint en compte que es consideren com a causes previsibles de modificació del contracte
les següents:
 5% d’increment del pressupost per necessitat d’actuacions per condicionament d’obres
de drenatge existents, degut a la impossibilitat de prendre dades necessàries amb les
condicions actuals. El projecte preveu l’adaptació de les obres de drenatge existents que
s’han vist afectades per la implantació de la nova infraestructura de comunicacions que
en la presa de dades no s’ha pogut accedir al punt exacte de desguàs degut a la
orografia del terreny i a la vegetació existent, la qual cosa implicaria l’ocupació de finques
privades i treballs de moviment de terres previs a la redacció del projecte per tal de
conèixer amb detall la topografia existent.
 5% d’increment de pressupost per la necessitat d’actuacions d’estabilitat de talussos
degut a la impossibilitat de prendre dades necessàries amb les condicions actuals.
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant: procediment obert i adjudicació per l’aplicació
d’un sol criteri, el preu, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del
TRLCSP, per estar tot perfectament definit.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà aproximadament de 2.500 EUR, a
repartir entre els contractistes, proporcionalment en funció del pressupost de licitació per a
cada lot.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que
s’estableix en l’anunci corresponent, en el Servei Jurídico Administratiu, Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Subsecció de la Mesa de Contractació, (carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta,
edifici El Rellotge, 08036 Barcelona, adreça electrònica: sja.licitacions@diba.cat; i telèfon
93-404.94.89 i fax 93-402.24.94) de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores, podent
ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de
les 14.00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert en l’anunci
corresponent, i se n’haurà d’anunciar la tramesa mitjançant correu electrònic, telegrama o
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fax al dit servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer
cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu (10)
dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, degudament signada, en dos sobres, dins dels quals s’inclourà la
documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de les obres del
Projecte de REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A DIVERSES VIES
PROVINCIALS. ANY 2017 (9 LOTS), presentada per ...……......." (consignar lot/s al/s
que es licita), i haurà de contenir la documentació següent:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb
el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació
(DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:
 part I, relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador:
empleneu-la. (En el cas de contractacions conjuntes, indiqueu els noms de tots els ens
contractants).
 part II, relativa a la informació sobre l’operador econòmic:
 apartat A (contractació reservada): només consigneu en sentit afirmatiu quan així
s’hagi previst en el PCAP,
 apartat A (lots): indiqueu el/s número/s de lot/s a què es presenta, si s’escau,
 apartat A (llista oficial d’operadors econòmics autoritzats): empleneu-lo.
El licitador inscrit en una llista oficial o registre oficial no haurà d’emplenar els apartats
del DEUC amb informacions i dades que ja hi constin de forma actualitzada.
A aquests efectes, cada licitador ha de saber quines dades estan inscrites i actualitzades
en la corresponent llista oficial o registre. En cas que les citades dades no estiguin
inscrites o que, d’estar-ho, no estiguin actualitzades, el licitador les haurà d’emplenar en
els apartats del DEUC corresponents. En cas de disposar de classificació empresarial
hauran d’indicar el grup, subgrup i categoria corresponents.
*en el cas de llistes oficials espanyoles, poden ser el ROLECE (Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat) o el RELI (Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya).
*en el cas d’empreses no nacionals que pertanyen a Estats membres de la UE, es podrà
consultar al dipòsit de certificats en línia e-Certis.
 apartat B (informació sobre els representants de l’operador econòmic): empleneu-lo
 apartat C (informació sobre el recurs a la capacitat d’altres entitats): empleneu-lo
 apartat D (subcontractistes): emplenar només quan ho exigeixi el PCAP
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 part III, relativa a motius d’exclusió: empleneu-la
 part IV, relativa als criteris de selecció: cal emplenar només el primer incís, en sentit
positiu o negatiu. No és necessari que el licitador empleni la resta d’apartats en constar
en el PCAP.
 part V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats: no cal emplenar-la.
 part VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.
El DEUC s’ha de presentar en format paper i signat pel/pels legals representants de
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona en els enllaços següents:
Versió en català:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_el
ectronica/DEUC-cat.pdf
Versió en castellà:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

-

-

-

-ADVERTIMENTQuan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a
solvència externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un DEUC
per separat.
Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’aquests ha d’aportar el
DEUC corresponent.
Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un
altre, el DEUC haurà d’emplenar-se per cada lot o cada grup de lots a què s’apliquin
els mateixos criteris de selecció.

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb
el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com
a Annex 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complir-se
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article
146.5 TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els sigui
requerida, sens perjudici d’allò establert en la clàusula 1.18) del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció de “Proposició econòmica per a la contractació de les obres del
Projecte de REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A DIVERSES VIES
PROVINCIALS. ANY 2017 (9 LOTS), presentada per .......……............” (consignar lot/s
al/s que es licita), i haurà de contenir la documentació següent:
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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 relativa a (consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros,
IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.

LOT Nº 1:
SECTOR MANRESA
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

1.484.950,66 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 2:
SECTOR
VILAFRANCA
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

1.836.154,23 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
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LOT Nº 3:
SECTOR
MARTORELL
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

1.177.909,14 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 4:
SECTOR
GRANOLLERS
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

1.899.195,37 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 5:
SECTOR VIC
NORD
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

1.293.956,00 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
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(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 6:
SECTOR VIC
CENTRE
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

2.015.603,77 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 7:
SECTOR VIC SUD
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

2.021.005,61 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 8:
SECTOR BERGA
EST
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

1.770.938,12 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
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"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 relativa a
(consignar objecte del contracte i lots), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte d’obres i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressarse en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
LOT Nº 9:
SECTOR BERGA
OEST
Preu licitació
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus
% IVA

Import IVA

Total preu ofertat
(IVA inclòs)

2.119.428,69 EUR
(Lloc, data, signatura i segell)."
-ADVERTÈNCIALa documentació que contenen els sobres precedents (1 I 2) ha d’indicar clarament
a quin lot o lots fa referència
1.10) Condicions mínimes i medis 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.


Estar classificat en el/s grup/s, subgrups i categoria/es que tot seguit s’assenyalen:
o En el cas que la suma del pressupost sense IVA dels lots presentats ascendeixi a
menys de 2.400.000,00 euros, la solvència econòmica, financera, professional o
tècnica a acreditar ha de ser la següent:
Grup G, Subgrup 6, Categoria: 4
Categoria RD 1098/2001: e
o En el cas que la suma del pressupost sense IVA dels lots presentats ascendeixi a
més de 2.400.000,00 euros, la solvència econòmica, financera, professional o
tècnica a acreditar ha de ser la següent:
Grup G, Subgrup 6, Categoria: 5
Categoria RD 1098/2001: f
-

Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
 Inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la
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Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la
construcció.
Els licitadors no espanyols membres de la Unió europea hauran d’acreditar la seva
solvència econòmica i financera i professional o tècnica de la forma següent:
Disposar de la solvencia següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans d'acreditació: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys
finalitzats.
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats equivalent al
pressupost de licitació IVA exclòs, del total de lots per als que presenti oferta.
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, els dipositats en el registre Oficial en que 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:
Mitjans d'acreditació: El mitja d'acreditació dels mínims assenyalats per poder participar en
la licitació seran:
o

Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys, corresponents al
mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte.

Mínim exigit: S'ha d'acreditar haver executat obres per import mínim equivalent al setanta
per cent del pressupost de licitació, IVA exclòs, del total de lots per als que presenti
oferta, en un dels darrers deu anys.
Acreditació documental:
o

certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats de bona execució de les obres
incloses en la relació, si el seu destinatari fos una entitat del sector públic, podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l'autoritat contractant de les
obres.

Disposar de l'habilitació empresarial o professional següent:
o Inscripció en el Registre d'empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui
el domicili social de l'empresa, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa serà:
 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al
pressupost de licitació.
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació
a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de
menor quantia.
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
La puntuació màxima serà de 100 punts.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el següent:
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a
la plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per
cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al
% de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li
un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb
el % que acrediten les empreses amb més de 50 persones treballadores fixes.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i,
a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora
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que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores fixes
amb discapacitat.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es
durà a terme en acte públic, prèvia la perceptiva convocatòria.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de
les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Proposicions anormals o desproporcionades
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració, es consideraran ofertes anormals o
desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 TRLCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació de cada Lot, IVA exclòs.
1.18) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP haurà de:
-

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.
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Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació per obtenir de
forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula
1.10 del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració responsable aportada 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 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.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels quinze (15) dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del
requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)

DADES 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:

193

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 228 bis
TRLCSP.

-

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/Organisme 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/Organisme les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu
incompliment constituirà infracció greu en el termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) del
TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 2.6) del present plec.
 És obligatori mantenir en absència de perill i perfectament abalisada la zona de treball
segons les indicacions de la Direcció d’obra.
 És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi el pagament en
temps i forma del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
 Així mateix és condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi que el
salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i
homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució es qualifiquen com a infracció
greu, i seran causa de prohibició de contractar d’acord amb l’art. 60.2.c) del TRLCSP.
2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal.
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Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, l’abast i els límits següents:
 5% d’increment del pressupost per necessitat d’actuacions per condicionament d’obres
de drenatge existents, degut a la impossibilitat de prendre dades necessàries amb les
condicions actuals. El projecte preveu l’adaptació de les obres de drenatge existents que
s’han vist afectades per la implantació de la nova infraestructura de comunicacions que
en la presa de dades no s’ha pogut accedir al punt exacte de desguàs degut a la
orografia del terreny i a la vegetació existent, la qual cosa implicaria l’ocupació de finques
privades i treballs de moviment de terres previs a la redacció del projecte per tal de
conèixer amb detall la topografia existent.
 5% d’increment de pressupost per la necessitat d’actuacions d’estabilitat de talussos
degut a la impossibilitat de prendre dades necessàries amb les condicions actuals.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del
seu pagament.
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en l’article
216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona,
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de
comptabilitat, i han d'incloure la identificació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat com a destinatari de la contractació.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de
tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
(https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
Oficina comptable: GE0001058 Intervenció General - Registre de Factures
Òrgan gestor GE0001091
Unitat tramitadora: GE0001091
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
2.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i concordants
del TRLCSP, les següents:
-

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

L’incompliment de qualsevol obligació contractual i molt especialment de les condicions
especials d’execució previstes a la clàusula 2.2., sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitats.

-

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
el termini establert en la clàusula 3.3) d’aquest Plec, així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableixi la mateixa clàusula.

2.7) Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:


per l’incompliment del termini parcial o total suposarà:
-



una penalitat diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 € del preu del contracte.

per l’incompliment d’alguna de les obligacions següents:
-

Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció de les Obres, en els termes
que s’indiquen a continuació, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 100 euros.
Per cada dia d’incompliment de la condició especial d’execució prevista a la clàusula
2.2., que es reprodueix més a baix, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 200
euros.

S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i
d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
 La manca de compliment de la condició especial d'execució següent: És obligatori
mantenir en absència de perill i perfectament abalisada la zona de treball segons les
indicacions de la Direcció d’obra.


Per l’incompliment reiteratiu a l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, per acció u omissió del personal propi i/o subcontractistes i
Treballadors Autònoms contractats per ell, en els termes del plec de condicions de
l’Estudi de Seguretat i salut del projecte (pàgina 18 de l’Annex 3 Seguretat i Salut. Plec
de condicions generals):
1.
2.
3.
4.
5.

Molt lleu:
Lleu:
Greu:
Molt greu:
Gravíssim:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada.
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada.
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada.
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada.
Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de l’obra
contractada.
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Les penalitats que s’imposin no podran superar el 10% sobre el pressupost del contracte i,
per al cas d’incompliment dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, hauran
de ser proporcionals al grau d’incompliment; i seran descomptades de les certificacions
ordinàries i/o final o de la garantia definitiva, prèvia audiència al contractista per tal que
efectuï les al·legacions que consideri.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat
de la prestació contractada.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de
la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot
autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
25% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de
Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 227 del TRLCSP.
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’Obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista haurà de reflectir les subcontractacions realitzades
en l’obra.
Anotada la subcontractació en el llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador
de seguretat i salut d’acord amb el que preveu en els articles 13 i següents del Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Projecte d’obres, pel Plec de Clàusules Administratives
Generals de la Diputació de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple i publicat en el BOPB
de 30 de desembre de 2013, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de
desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions
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
(https://www.seu.cat/consorciaoc).
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 5 dies naturals en el cas de la
notificació de l’adjudicació i 10 dies naturals en la resta de supòsits sense que s’hagi accedit
al seu contingut.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de quatre-cents mil (400.000,00) EUR per a cada lot que s’adjudiqui.
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2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte són les diferents carreteres
que es relacionen en el projecte.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP
al Cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
el 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.
2.19) 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 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 consultar a http://www.diba.cat/web/registre.
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de
dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de la Diputació. En el cas que el personal vinculat a l'empresa contractista
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa
els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General,
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en enginyer tècnic d’obres
públiques o enginyer de camins, canals i ports o enginyer tècnic d’obres públiques.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.
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3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l'acceptació dels materials i unitats d'obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran executats per un Laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per la
Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit
de l’ú i mig per cent (1’5 %) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent
descompte de la certificació mensual d'obres. Les despeses que sobrepassin aquesta quantia
s’atribuiran d’acord amb allò que preveu el Plec General.
3.3) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si
bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es
refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona.
El contractista haurà de presentar 5 exemplars en el moment de la signatura del contracte. El
Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de
seguretat i salut i pel tècnic del Servei promotor de les obres; i elevat pel Cap de servei/oficina
a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor es requerirà al contractista perquè, en un nou termini de 10 dies hàbils, realitzi les
esmenes que se li indiquin.
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig i el contractista i la Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de les obres en
un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
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3.5) Legalització de les instal·lacions
No és procedent.
3.6) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
3.7) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les
obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat assumint, si escau, els costos
de gestió.
3.8) Senyalització de les obres
Es senyalitzarà segons el previst al projecte.
ANNEX AL PCAP
Contractació de les obres del PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA
DE MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017 (9 LOTS)
Procediment obert per a contractes HARMONITZATS
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 de notari ..........,
en data .......... i amb número de protocol .......... /o document .........., CIF núm. ..........,
domiciliada a .......... carrer .........., núm. .........., (persona de contacte .........., adreça de
correu electrònic .........., telèfon núm. .......... i fax núm. ..........), opta a la contractació
relativa a (consignar objecte del contracte) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa
Microempresa
Petita empresa
Mitjana empresa

Gran empresa

Característiques
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.
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 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexuals.
 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones
treballadores amb discapacitat.
NO
 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

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

 Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció
 Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció
 Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
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 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

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

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Tenim el diputat de carreteres aquí ja en
vies de recuperació i hem pogut aprovar tots els punts. I tot seguit dona la paraula al
diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega (ERC-AM),
qui diu: Si hi ha alguna informació que desitgen, els podem explicar, però crec que a la
Comissió de Territori ho vam poder explicar. Es fa conjuntament, també, amb el diputat
Cañizares, ells des de noves tecnologies. I que jo crec que, presidenta, si tot va bé, la
setmana que ve la presentarem al Congrés del Smartcities amb una finalitat, que és
que, jo crec, que optimitzem un recurs que és infraestructures viàries locals. Aprofitant
que fem cunetes de formigó a les vorades hi passem un tritub; un tritub que ens
permet fer el desplegament de fibra òptica a més de cinquanta-set municipis de la
demarcació, que és una primera fase, perquè poden demanar-ho molts altres. També
hem de tenir en compte que, una gran part de municipis ja tenen desplegament de
fibra òptica soterrada, però que també hem d’entendre que sobretot en l’àmbit més
territorial, això no arriba. Per tant, jo crec que és una bona iniciativa que té aquesta
Diputació. Jo crec que són les noves carreteres del futur. I també ens permet avançar
cap a un altre concepte que estem estudiant d’una forma molt més profunda per a la
seguretat viària, que és, al final, poder també tenir carreteres i infraestructures viàries
intel·ligents, que minvin, sobretot, la sinistralitat a les nostres carreteres, que donin
molta més informació als conductors. A banda, de tot l’aspecte de suport al món local
que suposarà, sobretot des de l’àrea de noves tecnologies, que farà que molts
municipis on no arriba la fibra òptica, mitjançant aquestes inversions, serà efectiva que
puguin arribar-hi.
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un acord de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de
Barcelona amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), relatiu a l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll
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i les Toixoneres de Moià.- 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 següent:
“FETS
1. En el Reglament de Servei per a la conservació del patrimoni arquitectònic per la
Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple Corporatiu extraordinari amb data 31
d’octubre de 1986, s’estableix com a una de les activitats complementàries del
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, actualment integrat en la Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, la
difusió a nivell tècnic, científic i popular dels treballs, investigacions, etc., en els
quals, d’una manera directa o indirecta, hagi participat el Servei.
2. En el terme municipal de Moià es troba un jaciment arqueològic d’interès científic
situat a l’interior de les coves del Toll i de les Toixoneres, que presenten un registre
arqueològic significatiu des de l'Holocè (principalment edat del bronze i Neolític) i
Pleistocè (Paleolític Mitjà).
3. Des de 2003, l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) va
començar els treballs d'excavació a les coves i actualment està efectuant
l’excavació en extensió de les dues coves amb una metodologia arqueològica
moderna. El projecte en curs, titulat “Compartint l'espai: interaccions entre homínids
i carnívors al nord-est peninsular”, aprovat pel Departament de Cultura en el marc
del Pla de Recerca, és finançat per Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de
Moià.
4. Es considera d’interès, per part de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic, en la protecció,
recuperació, preservació i difusió dels coneixements del patrimoni arqueològic de
les coves del Toll i les Toixoneres de Moià. Per poder realitzar l’excavació
arqueològica de l’entrada de la cova de les Toixoneres per tal d’aprofundir en
l’estudi i difusió de les coves, entre d’altres actuacions, cal adequar l’espai situat
davant de la Cova de les Toixoneres mitjançant la construcció d’una passarel.la
que no interrompi el recorregut dins del parc prehistòric de Moià.
5. Amb aquest efecte, es proposa formalitzar un acord de col·laboració, en el qual
participi la Diputació de Barcelona amb el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES), amb la finalitat de l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les
coves del Toll i les Toixoneres de Moià.
FONAMENTS DE DRET
1. Vistes les competències que s’atorguen a les diputacions pel text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret
781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, així com també el Títol Vll del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
204

Àrea de Presidència
Secretaria General

pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es
proposa la formalització d’un acord de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), per a la
col·laboració institucional en ordre a l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de
les coves del Toll i les Toixoneres de Moià.
2. A diferència dels convenis interadministratius en sentit estricte que regula el Capítol
VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’acord de
col·laboració que es proposa aprovar té les característiques d’un d’aquells
instruments que es preveuen a l’article 47. 1, paràgraf 2on. de la referida Llei, els
quals sense tenir totes les notes distintives que són pròpies dels convenis
administratius, expressen la voluntat de totes les administracions i parts signatàries
de l’acord per tal d’actuar amb un objectiu comú.
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 disposa l’apartat
3. 4. i. 1) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de l’acord de col·laboració institucional, a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Moià i l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
relatiu a l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les
Toixoneres de Moià, tot això de conformitat amb el text del referit instrument que es
transcriu a continuació:
(...)
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE MOIÀ, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’INSTITUT DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL
(IPHES) PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LES COVES
DEL TOLL I LES TOIXONERES DE MOIÀ
A Barcelona, <data de signatura>
REUNITS:
D’una part, l’Honorable Conseller del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, NIF S-0811001-G i domicili a efectes del present acord de col·laboració, a
Rambla Santa Mònica, 08002 Barcelona.
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D’una segona part, l’Il.lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, en la seva condició d’Alcalde-President
de la Corporació de l'Ajuntament de Moià, NIF. P0813700B i domicili, a efectes del present
acord de col·laboració, a Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià.
D’una tercera part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de
Barcelona, NIF P0800000B, i domicili, a efectes del present acord de col·laboració, a
Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
I d’una quarta part, el Sr. Robert Sala Ramos, Director de l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES), NIF G43783752, amb domicili social a la Zona
Educacional 4, Edifici W3, Campus Sescelades URV, 43007 Tarragona.
ACTUEN:
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les
facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
El segon, en representació de la Corporació municipal, d’acord amb les facultats atribuïdes
en virtut dels articles 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LBRL), 53.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i, expressament facultat per
a la subscripció d’aquest acord de col·laboració en virtut de l’acord del Plenari Municipal de
4 d’octubre de 2017, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Anna Mª Martí Tantiñà.
La tercera, en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les facultats
atribuïdes en virtut de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistida pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de
funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 2016.
I el quart, en representació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), amb poders suficients en virtut d'escriptura de poder atorgada el 3 de desembre de
2015 davant el Notari de Barcelona Sr. Pedro Ángel Casado Martín i número de protocol
XXX.
OBJECTE
Aquest acord de col·laboració es constitueix amb la finalitat d’establir els termes generals de
la col·laboració entre la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià, la Diputació
de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) per a la
protecció, recuperació, preservació i difusió dels coneixements del patrimoni arqueològic de
les coves del Toll de Moià. A tal efecte, se signaran els instruments de col·laboració
específics que es considerin oportuns segons les necessitats de cada moment.
El present acord de col·laboració cerca el poder realitzar l’excavació arqueològica de
l’entrada de la Cova de les Toixoneres per tal d’aprofundir en l’estudi i difusió de les Coves
del Toll i les Toixoneres de Moià. Per possibilitar l’excavació, entre d’altres actuacions,
caldrà adequar l’espai situat davant la Cova de les Toixoneres mitjançant la construcció

206

Àrea de Presidència
Secretaria General

d’una passarel.la que no interrompi el recorregut dins el parc prehistòric de les Coves del
Toll de Moià.
Així doncs, el present acord contempla diferents mesures de col·laboració entre les que es
compten, entre d’altres possibles, la realització d’intervencions arqueològiques de recerca
per part de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), la difusió de
les restes arqueològiques -en el marc del Parc Prehistòric, a càrrec del Museu de Moià amb
la col·laboració del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Moià i la Diputació de
Barcelona- i l’elaboració del projecte i l’execució de la construcció de la passarel·la davant
l’entrada de la cova de les Toixoneres.
EXPOSEN:
ANTECEDENTS
Les coves del Toll i de les Toixoneres estan situades a la Vall “de Mal de Torrent”, 4 km a
l’est del nucli de Moià (Moianès, Barcelona), i 760 m snm. Les seves coordenades són 41º
48’ 19'' N i 2º 08’ 56 '' E. L’accés rodat es realitza per la carretera N-141c, punt quilomètric
32.
Les coves es van descobrir com a jaciments arqueològics durant els anys 50 del Segle XX
per un equip espeleològic local. Durant els anys 50 i 70, es van desenvolupar
intermitentment unes quantes campanyes arqueològiques que van posar al descobert un
registre arqueològic significatiu des de l'Holocè (principalment edat del bronze i Neolític) i
Pleistocè (Paleolític Mitjà). Des de 2003, l’IPHES va començar els treballs d'excavació a les
coves i avui dia, els seus esforços se centren en l’excavació en extensió de les dues coves
amb una metodologia arqueològica moderna. El projecte en curs, titulat “Compartint l'espai:
interaccions entre homínids i carnívors al nord-est peninsular”, és finançat per Generalitat
de Catalunya i per l'Ajuntament de Moià.
El complex de les Coves del Toll és un sistema càrstic actiu i en formació des del Pliocè,
que s’ha desenvolupat en el substrat de roca calcària coral·lina d’edat Eocè Superior
(Formació Tossa, Grup Santa Maria). L’element principal per dimensions és la Cova del Toll
que constitueix un tub càrstic amb curs d’aigua intermitent, d’aproximadament 2.2 km de
longitud coneguda, des de l’Avenç del Bassot fins la sortida a la Surgència on connecta
amb el curs superficial conegut com el Torrent del Mal.
L’excavació està situada en la coneguda com Galeria Sud, molt a la vora de l’entrada
actual. Segons els estudis recents, la seqüència estratigràfica principal (>10 m de gruix) és
composta de 14 capes sedimentàries: la capa superior (Nivell 1) correspon al període
Holocè, mentre les altres 13 poden situar-se cronològicament entre el Pleistocè Final i Mitjà.
El nivell 4 és el primer nivell excavat en extensió per l’IPHES. Unes quantes dents d’ós de
les cavernes han proporcionat una cronologia d’entre 57,9 i 69,8 kya. En aquesta capa,
s'han localitzat restes de fauna, principalment d’óssos de les cavernes i d’altres carnívors,
mostrant que la cova era utilitzada principalment per óssos de les cavernes (Ursus
Spelaeus) durant la hibernació o per hienes (Crocuta Crocuta Spelaea) com a caus. En
aquest aspecte, els ungulats recobrats a la cova, principalment cavalls (Equus Ferus),
cérvol vermell (Cervus Elaphus) i ur (Bos Primigenius), mostren una abundant evidència
tafonòmica d'aquests predadors en forma de marques de dents, trencament d'ossos i ossos
digerits. També s’ha recollit una petita col·lecció d'eines de pedra del Paleolític Mitjà,
indicant les visites esporàdiques dels grups Neandertals a la cova.
L'altra cova, Toixoneres, mostra una seqüència estratigràfica més complexa (7-8 m de
gruix). Una crosta estalagmítica (Unitat I) s’ha desenvolupat en la part superior de la
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seqüència, que és datat per U/Th i ESR en 17 kya. Aquesta crosta s'estén a través de tota
la superfície de la cova, cobrint dos dipòsits lutítics (Unitats II i III) datats a MIS 3. Aquestes
capes, excavades últimament en extensió, es recolzen en una altra crosta estalagmítica
(Unitat IV) datada pel mateix mètode entre 90 i 100 kya. Sota aquesta crosta, també es
poden identificar 5 dipòsits sedimentaris. Encara que també es poden observar ossos i
eines lítiques en les seves seccions, els dipòsits més baixos romanen encara inexplorats.
El registre de fauna de la cova de les Toixoneres mostra una presència alta de carnívors,
principalment hienes (Crocuta Crocuta) i óssos de les cavernes (Ursus Spelaeus). També
s'han identificat restes de llops (Canis Lupus), linx (linxs Sp.), gats salvatges (Felis
Silvestris), guineus (Vulpes Vulpes) i teixons (Meles Meles). Entre els espècimens
d'ungulats, els animals més abundants són cavalls (Equus Ferus) i cérvol vermell (Cervus
Elaphus), juntament amb rinoceront (Stephanorhinus Hemitoechus), ase europeu (Equus
Hydruntinus), cabirol (Capreolus Capreolus), urs (Bos Primigenius), cabra salvatge (Capra
Sp.) i senglars (Sus Scrofa).
La cova es pot interpretar com a cau de carnívors. Aquesta dinàmica natural, tanmateix,
sembla que es trenqui amb les visites d'alguns grups Neandertals. Segons les dades
actuals, petits grups humans utilitzaven l'entrada de la cova com lloc d'habitatge en una
successió d'ocupacions curtes, moltes de les quals probablement referides als seus
moviments estacionals a través de la regió (Rosell et al., 2010a, 2010b, SánchezHernández, 2014). Les activitats humanes se centren a desenvolupar activitats
domèstiques, que inclouen la construcció de llars, l'elaboració d'eines lítiques i el
processament i consum d'ungulats. Últimament, també s'han identificat caça i consum de
conills (Rufà et al., 2014).
A la cova es va localitzar una dent i un fragment de parietal d’un nen neandertal de fa
50.000 anys. Aquestes novetats científiques de gran importància han portat a tenir que
ampliar la recerca arqueològica i l’excavació a la part de l’entrada de la cova de les
Toixoneres, motiu pel qual cal construir una passarel·la elevada per sobre el registre
arqueològic, per tal de no interrompre el circuit de visites al Parc Prehistòric.
Els estudis fets a les dues coves tenen com objectius principals: la reconstrucció
paleoecològica del paisatge, el coneixement de l'evolució del comportament dels carnívors
més representats (óssos de les cavernes i hienes), i entendre el paper jugat pels homínids
en aquest tipus de contextos ecològics. La consecució d'aquests objectius ens
proporcionarà dades significatives per entendre uns quants aspectes de l’estil de vida
Neandertal i les seves relacions amb l'ambient del seu origen en el MIS 9 fins a la seva
desaparició al final de MIS 3.
Per tot això, i per establir les corresponents bases de col·laboració, les quatre parts
subscriuen aquest acord de col·laboració, que es regirà pels següents
PACTES:
I.

Donat que correspon al Departament de Cultura la proposta i l’execució de les
directrius generals del Govern en matèria de política cultural i que la Direcció General
d’Arxius Biblioteques, Museus i Patrimoni (en endavant, DGABMP) té per funció
protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de Catalunya, el
Departament de Cultura es compromet a realitzar, entre d’altres possibles, les
actuacions següents:
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1.- Vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent i de l'acompliment del present
acord de col·laboració, i prestar el seu suport a les altres parts en el desenvolupament
d’aquest acord de col·laboració.
2.- Col·laborar en la realització de les excavacions arqueològiques en el marc del Pla
de Recerca. En el moment de signatura de l’acord de col·laboració ha realitzat una
aportació econòmica mitjançant la subvenció plurianual del projecte de recerca del
període 2014-2017.
II.

Donat que l’Ajuntament de Moià participa en la gestió del Parc Prehistòric de les Coves
del Toll de Moià, mitjançant el Museu de Moià, l’Ajuntament de Moià es compromet a
realitzar, entre d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Assumir l’avantprojecte de l’obra de la passarel·la i la coberta a l’entrada de la Cova
de les Toixoneres i a dur-ne a terme l’execució.
2.- Donar suport logístic a les excavacions de recerca anuals que realitza l’IPHES.
3.- Participar en la difusió del jaciment arqueològic.

III.

Donat que correspon a la Diputació de Barcelona l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona es compromet a realitzar,
entre d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Donar suport tècnic i econòmic a l’Ajuntament de Moià per a la redacció del projecte
i l’execució de les obres de la passarel.la i la coberta de l’entrada de la cova de les
Toixoneres, condicionat a la disponibilitat pressupostària i a l’adopció dels acords
corresponents.

IV. Donat que l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) duu a
terme les excavacions arqueològiques de les coves del Toll i les Toixoneres, dins el
marc del projecte de recerca “Compartint l'espai: interaccions entre homínids i carnívors
al nord-est peninsular”, aprovat pel Departament de Cultura en el marc del Pla de
Recerca, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) es
compromet a realitzar, entre d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Liderar i dirigir les recerques científiques derivades de les intervencions anuals
realitzades en el marc dels projectes aprovats pel Departament de Cultura dins el Pla de
Recerca.
2.- Organitzar, definir funcions i tasques del grup d’arqueòlegs i voluntaris que participen
als treballs de camp.
3.- Organitzar la logística de les campanyes i definir les necessitats d’utilitzar serveis com
ara analítiques, datacions o serveis topogràfics.
4.- Dur a terme la identificació, classificació, estudi i restauració dels principals registres
arqueològics trobats i elaborar l’informe de l’excavació.
5.- Fer una difusió general dels resultats de les campanyes d’excavació.
6.- Vetllar per la correcció i pel correcte desenvolupament dels projectes d’intervenció
arqueològica. En aquest sentit, ho farà en col·laboració amb el Servei d’Arqueologia i
Paleontologia del Departament de Cultura.
A les presentacions públiques de materials obtinguts a les intervencions i dels seus resultats
científics es farà constar la identificació de les parts signants, inclosos els casos que
l’exhibició sigui realitzada per parts alienes a l’acord de col·laboració.
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Tota la informació de tipus patrimonial que sigui generada a partir de les dades aportades
per qualsevol de les parts en el marc del present acord de col·laboració, ja sigui generada
de manera conjunta o individual, farà referència o posarà en valor la col·laboració entre la
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, l’Ajuntament de Moià, la
Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES).
V.

DURACIÓ

Aquest acord de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estarà
vigent durant un període d’un any, podent ser prorrogat per terminis d’un any, sense que la
seva durada total pugui ser superior a quatre anys, de no produir-se la denúncia fefaent per
qualsevol de les parts en un termini de 30 dies previ a la data de venciment del present
document o de qualsevol de les pròrrogues.
Les parts podran modificar el present document en qualsevol moment per mutu acord
mitjançant la signatura d’una addenda sempre i quan l’acord de col·laboració sigui vigent.
Seran causes de resolució de l’acord:
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
b) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim d’un mes d’antelació.
c) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
d) Les generals establertes a 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 terminació d'aquestes actuacions.
VI. JURISDICCIÓ
Les qüestions divergents que puguin derivar-se de la interpretació i l’execució d’aquest
acord de col·laboració, seran resoltes de mutu acord per les parts. En cas de no assolir-se
cap acord respecte les controvèrsies, les parts es comprometen a sotmetre’s a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document, per quadruplicat
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.
<Signatures> (Sg.: Pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: L’Honorable
Conseller; Per l’Ajuntament de Moià: Dionís Guiteras i Rubio; Anna Mª Martí Tantiñà,
Secretària municipal; Per la Diputació de Barcelona: Mercè Conesa Pagès, Presidenta;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat; Per l’Institut de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES): Robert Sala Ramos, Director de l’Institut).”
(...)

Segona.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, als efectes escaients i
posterior formalització del conveni.”
S’incorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Guiteras (ERC-AM).
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el
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parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, als ajuntaments de Berga i el
Prat de Llobregat, per un import total de 56.200 € (cinquanta-sis mil dos-cents
euros), i així mateix, desestimar per esgotament de crèdit, les sol·licituds dels
ajuntaments de Cardedeu i de Sabadell per a la concessió de subvencions en el
marc de la referida convocatòria.- 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 següent:
“FETS
1.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).

2.

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 núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009
(en endavant, l’Ordenança).

3.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord adoptat en sessió
ordinària de 23 de febrer de 2017 (Núm. registre resolucions: 63/2017), aprovà,
per delegació de la Presidència, el dictamen aprovant la convocatòria, que
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a l’adquisició d’habitatges
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a
preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a
l’exercici 2017, per un import total màxim de 200.000,00 euros.

4.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de
febrer de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència, un altre dictamen (Núm.
registre resolucions: 89/2017), pel qual es proposa la rectificació d’errors materials
de fet que s’havien observat en l’anterior Dictamen, abans esmentat, aprovat per
acord de la Junta de Govern en sessió de 23 de febrer de 2017.

5.

Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (identif. 335611) i un extracte de la convocatòria en
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de març de 2017.
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6.

L’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la
finalització dels fons o bé fins al 31 d’octubre de 2017 i s’anirà resolent de manera
individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits
establerts en la convocatòria.

7.

En el marc d’aquesta convocatòria, i de conformitat amb les conclusions d’un
primer informe d’instrucció que va ser emès en data 24 de maig de 2017 per la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017 va
aprovar, per delegació de la Presidència, el dictamen (Núm. registre resolucions:
344/2017), pel qual es proposa aprovar la concessió de subvencions als
ajuntaments de Mataró, Sallent, Santpedor, Sant Andreu de la Barca i Torelló, per
un import total de 142.000,00 EUR.

8.

Així mateix, també en el marc de la present convocatòria, els ajuntaments de
Berga, Sant Joan de Vilatorrada, el Prat de Llobregat, Molins de Rei, Cardedeu i
Sabadell han presentat petició, en aquest ordre cronològic, per tal que els sigui
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició
d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015
amb l’objectiu d’ampliar els respectius parcs municipals d’habitatge.

9.

En cas que, fruit de la revisió feta pel centre gestor, s’hagi determinat l’existència
de defectes esmenables, s’ha requerit a l’ens destinatari la seva esmena, en els
termes previstos l’article 7 de les bases específiques de la convocatòria.

10. L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha renunciat a la sol·licitud mitjançant
escrit de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2017, presentat el 4 d’octubre de 2017
per Registre electrònic.
11. L’Ajuntament de Molins de Rei també ha renunciat a la sol·licitud mitjançant escrit
de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2017, presentat el 24 d’octubre de 2017 per
Registre electrònic.
12. Les sol·licituds presentades pels ajuntaments de Berga, El Prat de Llobregat,
Cardedeu i Sabadell, compleixen els requisits exigits en l’article 4 de les bases
específiques de la convocatòria i tots ells consten adherits, o han sol·licitat
l’adhesió, a la Xarxa de Serveis Locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona.
13. L’Ajuntament de Berga ha sol·licitat la línia de suport d’adquisició d’habitatge
mitjançant la compra sota preu de mercat.
14. Els ajuntaments del Prat de Llobregat, Cardedeu i Sabadell han sol·licitat la línia
de suport d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i
retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària.
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15. Tots els citats municipis son considerats de demanda forta i acreditada d’acord
amb l’annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, i els habitatges a
adquirir objecte de la subvenció també compleixen amb els requisits de l’article 4
de les bases, segons resulta de la documentació adjunta a les respectives
sol·licituds.
16. Vist l’informe d’instrucció que ha estat emès en data 24 d’octubre de 2017 per la
Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en què valora aquestes
últimes sol·licituds presentades, la motivació del qual consta de la manera
següent:
(...)
“INFORME D’INSTRUCCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS EN EL MARC
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRECTES EN CONCURRÈNCIA PER A
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES MITJANÇANT L’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I
RETRACTE DEL DECRET LLEI 1/2015 I LA COMPRA A PREU PER SOTA MERCAT,
AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EL PARC MUNICIPAL D’HABITATGE PER A
L’EXERCICI 2017.
Unitat prestadora: Oficina d’Habitatge
Centre gestor: Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Codi de la convocatòria: 201720175120008953
1.

Antecedents

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2017, rectificat per Acord de la Junta de Govern de 9 de març de 2017, aprovà, per
delegació de la presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el dictamen
pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions directes en concurrència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, que s’ha publicat a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (identif. 335611).
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va publicar en data 22 de
març de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
L’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió d’aquestes
subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la finalització dels fons o bé
fins a 31 d’octubre de 2017 i s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic
de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.
Els Ajuntaments de Berga, Sant Joan de Vilatorrada, El Prat de Llobregat, Molins de Rei,
Cardedeu i Sabadell han sol·licitat la subvenció, per aquest ordre cronològic, per al
finançament de l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar els respectius
parcs municipals d’habitatge.
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2.

Revisió de les sol·licituds

En cas que, fruit de la revisió feta pel centre gestor, s’hagi determinat l’existència de
defectes esmenables, s’ha requerit a l’ens destinatari la seva esmena, en els termes
previstos l’article 7 de les bases específiques de la convocatòria.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha renunciat a la sol·licitud mitjançant escrit de
l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2017, presentat el 4 d’octubre de 2017 per Registre
electrònic.
L’Ajuntament de Molins de Rei també ha renunciat a la sol·licitud mitjançant escrit de
l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2017, presentat el 24 d’octubre de 2017 per Registre
electrònic.
Les sol·licituds presentades pels ajuntaments de Berga, El Prat de Llobregat, Cardedeu i
Sabadell, compleixen els requisits exigits en l’article 4 de les bases específiques de la
convocatòria i tots ells consten adherits, o han sol·licitat l’adhesió, a la Xarxa de Serveis
Locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament de Berga ha sol·licitat la línia de suport d’adquisició d’habitatge mitjançant la
compra sota preu de mercat.
Els ajuntaments d’El Prat de Llobregat, Cardedeu i Sabadell han sol·licitat la línia de suport
d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.
Tots els citats municipis son considerats de demanda forta i acreditada d’acord amb l’annex
a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones en risc d’exclusió residencial, i els habitatges a adquirir objecte de la subvenció
també compleixen amb els requisits de l’article 4 de les bases, segons resulta de la
documentació adjunta a les respectives sol·licituds.
3.

Valoració

a)

Es valoren exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu establerts
en la convocatòria i que compleixen tots els requisits establerts en les bases
específiques.

b)

D’acord amb l’article 8 de les bases el procediment de concessió de les subvencions
objecte de la convocatòria serà concessió directa en concurrència fins a la finalització
dels fons o bé fins a la data indicada, 31 d’octubre de 2017, i s’anirà resolent de
manera individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els
requisits establerts en la convocatòria.

c)

L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a
màxim de trenta mil euros (30.000€) per ajuntament, per adquirir un o més habitatges, i
es podrà justificar únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents al preu
d’adquisició de/dels l’habitatge/s.

d)

L’aportació de la Diputació de Barcelona no podrà superar en cap cas el cost de la
inversió. No es condiciona l’ajut a cofinançament municipal. En el cas que l’adquisició
de l’habitatge superi els 30.000€ la diferència seria assumida per l’ens local.
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e)

Les sol·licituds valorades en el present informe per ordre cronològic d’entrada al
Registre General, i l’import de subvenció sol·licitat per cada una d’elles, són les
següents:
Ajuntament
Berga
El Prat de Llobregat
Cardedeu
Sabadell
QUANTIA TOTAL SOL·LICITADA

Subvenció sol·licitada
26.200,00€
30.000,00€
30.000,00€
30.000,00€
116.200,00€

f)

Que mitjançant acord de la Junta de Govern de la diputació de Barcelona celebrada el
29 de juny de 2017, s’han concedit subvencions en règim de concurrència per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei
1/2015 i la compra a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal
d’habitatge, per import total de 142.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària G/50300/15100/76200. Resta un import de 58.000,00 euros del crèdit
destinat a la convocatòria de l’any 2017.

4.

Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a les bases, dels justificants que en ella s’exigeixen,
mitjançant abonament del 100% de l’import atorgat, mitjançant transferència.
5.

Proposta

Per tot l’exposat, d’acord amb el que es disposa l’article 7 de les bases, el centre gestor
proposa:
a)

CONCEDIR la subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei
1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal
d’habitatge per a l’exercici 2017, amb càrrec a la partida pressupostària
G/50300/15100/76200, als següents ajuntaments:

Ajuntament
NIF
Berga
P0802200F
El Prat de Llobregat
P0816800G
TOTAL A CONCEDIR
b)

Import subvenció
26.200,00€
30.000,00€
56.200,00€

Actuació
c/ Santa Eulàlia 11, 3er, 1ª
c/ Tarragona 83, 3er, 1ª

DESESTIMAR les següents sol·licituds dels ajuntaments de Cardedeu i Sabadell, per
esgotament del crèdit de la partida pressupostària G/50300/15100/76200 destinat a la
convocatòria 2017 de concessió de subvencions per a l’adquisició d’habitatges
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu
per sota mercat, tot i que resta un sobrant de 1.800,00 euros que no es considera una
quantitat incentivadora per a l’adquisició dels habitatges.

Ajuntament
Cardedeu
Sabadell

NIF
P0804500G
P0818600I

Import subvenció
30.000,00€
30.000,00€

Actuació
c/ Aragó 26, 1er, 2ª
c/ Cató 19-21. 3er, 3ª
(...)
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FONAMENTS DE DRET
1.

Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret
de la Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm. de registre de resolucions
3048/16, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a
la Junta de Govern per delegació de la Presidència.

2.

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

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, de conformitat amb
l’informe d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats sobre les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de
subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i
retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte
d’ampliar el parc municipal d’habitatge, per a l’exercici 2017, que s’atorguen als
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Ajuntament

NIF

Import subvenció

Berga
El Prat de Llobregat

P0802200F
P0816800G

26.200,00€
30.000,00€

TOTAL A CONCEDIR

Actuació
er

c/ Sta. Eulàlia 11,3 ,1ª
er
c/ Tarragona 83,3 ,1ª

56.200,00€

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import total de 56.200,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2017 de la
Diputació de Barcelona i amb el desglossament que consta en el quadre anterior.
Tercer.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Quart.- DESESTIMAR, de conformitat amb les conclusions de l’informe d’instrucció de
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats referit en l’anterior apartat
Primer, les següents sol·licituds formulades pels ajuntaments de Cardedeu i de
Sabadell, per esgotament del crèdit de la partida pressupostària G/50300/15100/76200
destinat a la referida convocatòria 2017 de concessió de subvencions per a l’adquisició
d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la
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compra a preu per sota mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge,
tot i que resta un sobrant de 1.800,00 €, que no es considera una quantitat
incentivadora per a l’adquisició d’habitatges:
Ajuntament
Cardedeu
Sabadell

NIF

Import subvenció

P0804500G
P0818600I

30.000,00€
30.000,00€

Actuació
c/ Aragó 26, 1er, 2ª
c/ Cató 19-21. 3er, 3ª

Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: A aquest punt s’hi ha referit abans el
diputat Duran. I, a continuació, dona la paraula al diputat senyor Funes (Entesa), qui
diu: Sí, només per insistir en un tema que hem comentat, crec que no està el diputat
del ram però, en tot cas, ja hem insistit a la Comissió Informativa i tornarem a demanar
que, com a prec, que al proper pressupost, si és possible, posin més recursos perquè
ens tornem a quedar curts. La vegada passada va ser El Prat. Ara ha pogut entrar El
Prat, suposo que per qüestió d’ordre, però ara es quedarà Sabadell fora. Per tant,
creiem que és un tema que necessita més recursos i, per tant, que ha de ser una
prioritat, si és possible, del nou pressupost.
La senyora presidenta diu: En aquesta línia estem treballant per poder dotar, de
manera més important, aquesta línia que és, entenem, bàsica i imprescindible. Per
tant, recollim, no només la reflexió que ha fet abans el senyor Duran, sinó també el
prec que fa ara el senyor Funes.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de l’any 2016
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, per no justificar dins de termini l’activitat
subvencionada, per un import de 35.761,90 € (trenta-cinc mil set-cents seixantaun euros amb noranta 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 següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 17
de desembre de 2015, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació
de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 28 de juliol de 2016, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
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Atès que d’acord amb la base 18 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de
justificar abans del 30 de juny de 2017, excepte per a les activitats culturals que havien
de justificar abans del 31 de desembre de 2016.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament
de les subvencions relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui, la
justificació de les actuacions realitzades:
Nom
Repòs i Repàs, SL
José M. Domènech Llauradó
Edilbert Molins Pons
Daniel Fradera Seus
Carles Corominas Arnaiz
Jaume Ballve Corral
Juan Pedro Criado Cañizares
Tori Puig Castellano
Associació Juvenil JAC
Grup Osona Radio EA3

NIF
B61869327
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
G65299646
G65397721

Import
7.360,00 €
5.209,92 €
7.200,00 €
1.500,00 €
2.851,98 €
2.700,00 €
4.500,00 €
3.600,00 €
480,00 €
360,00 €

Operació-posició
1603002784-015
1603002784-004
1603002784-009
1603002781-024
1603002783-004
1603002783-019
1603002783-005
1603002783-014
1603002785-004
1603002785-011

Vistos aquests antecedents i vist el que disposa l’Ordenança General de subvencions
de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament pel Ple Corporatiu en data 10 de
desembre de 2008, en l’article 28, en relació a les pròrrogues dels terminis d’execució
i/o justificació, i renuncies de les subvencions, aplicable al cas per raons temporals.
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al
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.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la
convocatòria de l’any 2016, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat
subvencionada dins la data de termini:
Nom
Repòs i Repàs, SL
José M. Domènech Llauradó
Edilbert Molins Pons
Daniel Fradera Seus
Carles Corominas Arnaiz
Jaume Ballve Corral
Juan Pedro Criado Cañizares
Tori Puig Castellano

NIF
B61869327
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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Import
7.360,00 €
5.209,92 €
7.200,00 €
1.500,00 €
2.851,98 €
2.700,00 €
4.500,00 €
3.600,00 €

Operació-posició
1603002784-015
1603002784-004
1603002784-009
1603002781-024
1603002783-004
1603002783-019
1603002783-005
1603002783-014
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Nom
Associació Juvenil JAC
Grup Osona Radio EA3

NIF
G65299646
G65397721

Import
480,00 €
360,00 €

Operació-posició
1603002785-004
1603002785-011

Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.”
PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Funes
(Entesa), qui diu: Sí, perdó, només estava... Com que estic acostumat a mirar cap allà
i veure el vicepresident i la diputada del ram en aquell costat, no m’he donat compte
que la diputada Recasens estava aquí i no he preguntat pel Dictamen 28. Però, en tot
cas, sí que, com que creiem que és un projecte molt innovador en temes de mercat de
treball, potser el que plantegem és que a la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, amb el vicepresident i la diputada en poguéssim parlar, perquè creiem que
és un projecte, també, prou innovador i que valdria la pena que poguéssim parlar.
La senyora presidenta diu: Perfecte. Entenc que la diputada ho recull.
I la diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, senyora Recasens
(CiU), diu: Sí, disculpeu perquè no havia lligat que era el Dictamen 28, però és el
programa d’ocupació a la indústria local i encantats, a la Comissió, de fer un punt
específic, com sempre anem fent. I moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en la sessió ordinària
de data 30 de novembre de 2017
Barcelona, 30 de novembre de 2017
La secretaria general
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