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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 18 de desembre de 2017, a les 10 hores i 15 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 Isaac Albert i
Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyores Núria Marín i
Martínez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i senyors Miguel Ángel
Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa Costa i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa
(CiU) i els diputats senyors Antoni García i Acero (ERC-AM) i Manuel Reyes López
(PP).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
Judicial, de data 15 de novembre de 2017, favorable per als interessos de la
Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm.
216/2017-E, que acorda tenir per desistida la senyora XXX del procediment núm.
216/2017-E interposat contra la Diputació de Barcelona, en reclamació
d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, parcial derivada d’accident
laboral.
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3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11212/2017, de data 10 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2017-B1,
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació
presumpta per silenci administratiu del recurs d'alçada presentat contra la
Resolució per la qual es publicaven els resultats de la convocatòria núm. E-08/17 Responsable de comunicació.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12047/2017, de data 27 de
novembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució d’autorització emesa el 5 de setembre de 2017 pel Cap de la
Demarcació Territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besòs de l’ACA en allò que fa
referència al cànon per a la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Catàleg
de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu
règim regulador.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts del Programa complementari per a l'execució
d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa, en el marc del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
dels terminis d’execució i de justificació, en favor de l’Ajuntament de Manresa, per
a l’execució de l’activitat “Traspàs de titularitat tram carretera BV 4501 i execució
del projecte constructiu de millora carretera BV 4501, entre el PK 0+000 i PK 0”,
per un import de 1.580.000 euros”, a petició del dit Ajuntament i acceptar les
renúncies, dels Ajuntaments de Manlleu, Pacs del Penedès i Vilobí del Penedès
per saldos no justificats corresponents a diverses actuacions aprovades en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, subscrit en data 10 de maig de 2013, en desenvolupament del Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per tal d’ampliar els
terminis d’una actuació i acceptar la renúncia parcial d’una altra.

9.

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
el 30 de setembre de 2017.
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10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, contestar el
requeriment presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al
Programa complementari de modernització de polígons.
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar
l’import de concessió dels ajuts del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2017-2018, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Subdirecció d’Edificació
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient del
concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció del Projecte
bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte
d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de
l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca”, amb un
pressupost total d’1.317.875 € (un milió tres-cents disset mil vuit-cents setantacinc euros), IVA exclòs, més 276.753,75 € (dos-cents setanta-sis mil set-cents
cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims), que inclou el pressupost de les
indemnitzacions als participants no guanyadors del concurs per import de 12.000€
(dotze mil euros), IVA exclòs, i el pressupost de la contractació dels serveis abans
relacionats per import d’1.305.875 € (un milió tres-cents cinc mil vuit-cents
setanta-cinc euros), IVA exclòs.
Servei de Contractació
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar el recurs de
reposició presentat per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA
contra l’acord núm. 192/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de
data 11 de maig de 2017, d’imposició de penalitat per incompliments detectats
(durant el mes de maig de 2016) en els contractes dels lots 3 (Vigilància, protecció
i control del Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, protecció i
control d’accés a l’edifici Londres) del Servei de vigilància, protecció i control
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació
de Barcelona, dividit en 10 lots.
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU per determinats incompliments detectats al llarg de l’any 2017 en
el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
despesa corresponent al preu públic per a l’anualitat del 2017, en concepte de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma DibaHèstia, per un import de 161.093,75 € (cent seixanta-un mil noranta-tres euros
amb setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
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Servei de Programació
Caixa de Crèdit
16. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 23.910,34 € (vint-i-tres mil
nou-cents deu euros amb trenta-quatre cèntims), a l’Ajuntament d'Arenys de Mar,
per a finançar l’actuació local “Obres de remodelació de la plaça Bellavista”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
17. ARENYS DE MUNT.- 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 d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local
“Obra urbanització riera Sant Martí”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.492,45 € (cinquantaquatre mil quatre-cents noranta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims), a
l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local “Millores
enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 29.911,55 € (vint-i-nou mil
nou-cents onze euros amb cinquanta-cinc cèntims), a l’Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès, per a finançar l’actuació local “Millora de camins municipals”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 90.596 € (noranta mil cinccents noranta-sis euros), a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a finançar
l’actuació local “Adquisició de terreny per equipaments municipals”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.
21. BRUC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 37.136,32 € (trenta-set mil cent trenta-sis
euros amb trenta-dos cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a finançar l’actuació
local “Millora dels equips i vehicles de manteniment”, al 0% d’interès i a retornar
en 5 anualitats.
22. BRUC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 104.309,11 € (cent quatre mil tres-cents
nou euros amb onze cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a finançar l’actuació
local “Obres edifici consistorial”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
23. BRUC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.504,54 € (trenta-tres mil cinc-cents
cents quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a
finançar l’actuació local “Obres casal gent gran, joves i rec. ambiental”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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24. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia, i per tant, el desistiment de l’Ajuntament de Canovelles a la
sol·licitud per finançar el préstec de la Caixa de “Reforma dependències Serveis
Socials” per import de -55.000 € (cinquanta-cinc mil euros).
25. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia, i per tant, el desistiment de l’Ajuntament de Canovelles a la
sol·licitud per finançar el préstec de la Caixa de “Reformes de l’edifici de la
biblioteca” per import de -120.000 € (cent vint mil euros).
26. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 168.100 € (cent seixanta-vuit mil cent
euros), a l’Ajuntament de Canyelles, per a finançar l’actuació local “Inversions
2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27. CERVELLÓ.- 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 Cervelló, per a finançar l’actuació local “Expropiació ministeri llei
de zones verdes 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
28. CERVELLÓ.- 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 Cervelló, per a finançar l’actuació local “Expropiació ministeri llei
de zones verdes 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
29. MARTORELLES.- 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 Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inv.2017_Projecte
executiu P.I. Can Sunyer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
30. MONTGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 174.800 € (cent setanta-quatre mil vuitcents euros), a l’Ajuntament de Montgat, per a finançar l’actuació local “Adquisició
material inventariable divers”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
31. NAVARCLES.- 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 Navarcles, per a finançar l’actuació local “Pati escola Catalunya i
coberta pista esportiva”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
32. PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Proj. ampliació i transf. complex esportiu Tenes”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
33. SANT LLORENÇ SAVALL Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 129.941,45 € (cent vint-inou mil nou-cents quaranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament
de Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Adequació planta accés
antic ajuntament (arxiu)”, al 0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats.
5

Àrea de Presidència
Secretaria General

34. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 39.000 € (trenta-nou mil
euros), a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local
“Expropiació bé immoble del C/ Vic, 14”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
35. SANT QUIRZE 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 Sant Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Millora d'equipaments educatius”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
36. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.407,16 € (trenta-tres
mil quatre-cents set euros amb setze cèntims), a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per a finançar l’actuació local “Generador i SAI policia local i Ajuntament”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
37. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 49.991,10 € (quaranta-nou
mil nou-cents noranta-un euros amb deu cèntims), a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, per a finançar l’actuació local “Millora coberta edificis i instal.lacions
mun.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 111.676,51 € (cent onze
mil sis-cents setanta-sis euros amb cinquanta-un cèntims), a l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversions 2017”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Programa de Crèdit Local
39. DICTAMEN.- Pel qual es proposa fixar el tipus d’interès actualitzat, el tipus
d’interès a subvencionar, i la subvenció màxima per municipi per al Programa de
Crèdit Local durant l’any 2018, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de les
seves normes reguladores.
40. DICTAMEN pel qual es proposa prorrogar, per a l’exercici 2018, l’acció
concertada, del Programa de Crèdit Local, amb l’entitat financera BANCO DE
SABADELL, SA.
41. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 24.650,38 € (vint-i-quatre
mil sis-cents cinquanta euros amb trenta-vuit cèntims), a l'Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.
42. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 196.574 € (cent noranta-sis mil cinc-cents
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setanta-quatre euros), a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.
43. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 12.157,24 € (dotze mil cent cinquanta-set
euros amb vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Navarcles, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
44. PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import d’11.322,66 € (onze mil tres-cents
vint-i-dos euros amb seixanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.
45. RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 291.390,72 € (dos-cents noranta-un mil tres-cents
noranta euros amb setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
46. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 14.019,51 € (catorze mil dinou euros amb
cinquanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.
47. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 14.476 € (catorze mil quatrecents setanta-sis euros), a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
48. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 61.723,11 € (seixanta-un mil set-cents vint-itres euros amb onze cèntims), a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la baixa de
l’inventari de béns i dret de la Diputació de Barcelona de diversos béns mobles per
cessió d’aquests a l’Institut Escola del Treball.
Intervenció General
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del
protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració “Destinació Barcelona 2018-2019” a formalitzar entre la Diputació
de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular “Tècnics de turisme
compartits per ajuntaments”, inclòs en l’aportació corresponent a l’any 2017 per fer
front a les obligacions derivades del Contracte Programa signat en data 27
d’octubre de 2016 amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini màxim d’execució i justificació de l’aportació corresponent a l’any 2017
per fer front a les obligacions del Contracte Programa signat en data 17 de
novembre de 2016 amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular “Creació de
producte turístic al voltant del vol en parapent”, inclòs en l’aportació corresponent
a l’any 2017 per fer front a les obligacions derivades del Contracte Programa
signat en data 15 de novembre de 2016 amb l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Berguedà.
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació
per al període de desembre de 2017 a novembre de 2018 per fer front a les
obligacions del conveni de col·laboració per a la implantació del programa
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, signat
en data 4 de setembre de 2017 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Servei de Comerç Urbà
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que
tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit
associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2017, per un
import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil euros).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord 17/X/246918 “Adequació de la sala d’actes municipal
per a la seva legalització com a sala de concerts”, amb l’Ajuntament de Calaf, i, en
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conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa “Anem al teatre”, per al curs
escolar 2017-2018.
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al conveni formalitzat en data 11 de febrer de 2016 entre la Diputació de
Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, per col·laborar en la programació d’arts
escèniques i música als municipis, amb motiu de l’ampliació de la seva vigència i
de l’adaptació del seu contingut a la normativa vigent.
Gerència de Serveis d’Esports
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria dels premis del 12è. Challenge de Mitges Maratons Gran Premi
Diputació de Barcelona, per a la temporada 2017-2018, i de les condicions
específiques de participació que els regulen.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
61. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de Millora de
l’accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona, calçada lateral a la C-31 sentit
Barcelona, a la carretera BV-5011, al terme municipal de Badalona, a favor
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de l’expedient
núm. 2017/5846.
62. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’ocupació provisional de la
calçada per obres de conservació de les obres de fàbrica O.F. 8-2, O.F. 124-2 i
O.F. 120-4 de l’autopista AP-7, a la carretera BV-5003, al terme municipal de
Montmeló, a favor d’Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2017/7036.
63. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació d’un
mirall, a la carretera C-1413b, del PK 3+800 al PK 3+3801, al terme municipal de
Sant Quirze Safaja, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en resolució de
l’expedient 2017/7580.
64. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de mirall,
a la carretera C-1413b, del PK 2+200 al PK 2+201, al terme municipal de Sant
Quirze Safaja, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en resolució de
l’expedient 2017/7584.
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65. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de manteniment i
pavimentació de l’entrada (gual) d’accés existent, a la carretera BP-4653, al terme
municipal d’Olost, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/8397.
66. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de conservació de
l’estació de servei, refibrat de doble paret dels dipòsits de combustible i substitució
de les canonades soterrades, a la carretera BV-1435, al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana, a favor de BP OIL ESPAÑA, SAU, en resolució de l’expedient
2017/8398.
67. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de construcció de nou
accés, a la carretera BV-4022, al terme municipal de Cercs, a favor de
Multimarques del Berguedà, SL, en resolució de l’expedient 2017/8604.
68. Dictamen pel qual es proposa l’autorització per col·locar rètols publicitaris als
fanals, des de la rotonda de Cal pinxo, a la rotonda amb el carrer 6 de Desembre,
a la carretera BV-5001, al terme municipal de Vilanova del Vallès, a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/9076.
69. Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de rètols
informatius, a les carreteres BV-4243, BV-4024 i B-401, als termes municipals de
Berga, Bagà i Vallcebre, a favor del Consell Comarcal del Berguedà, en resolució
de l’expedient 2017/9461.
70. Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació d’edificació i
locals annexes, a la carretera B-522, al terme municipal de Gurb, a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/10172.
71. Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Centelles, en resolució de l’expedient 2017/10413.
72. Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’urbanització, adequació de
vorera per a gual, a la carretera BV-4608a, al terme municipal de Manlleu, a favor
de l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient 2017/10658.
73. Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’instal·lació de rètols informatius per
tal de senyalar els traçats alternatius mentre durin les obres d’urbanització a la
carretera BV-4601, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau, a favor d’UTE
REMOL. INT. CARRER VELL SANT BARTOMEU DEL GRAU, en resolució de
l’expedient 2017/11640.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda amb aportació econòmica per a l’any 2018, al conveni de col·laboració
institucional de 25 de novembre de 2016 relatiu a l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge de Barcelona, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Habitatge i
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Millora Urbana de la Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut
Català del Sòl.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a
fer front a les despeses de transport escolar, campanya “Coneguem els nostres
parcs”, exercici 2018, per un import de 42.591,62 € (quaranta-dos mil cinc-cents
noranta-un euros amb seixanta-dos cèntims).
76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i
d’educació especial que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents
als espais naturals protegits gestionats per la Xarxa de Parcs Naturals, exercici
2018, per un import de 40.000 € (quaranta mil euros).
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a les
explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes, de serveis, la millora
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de
la província de Barcelona, any 2018, per un import de 356.360 € (tres-cents
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros).
78. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’adjudicació de l’expedient de contractació, mitjançant concessió administrativa,
per a gestionar “L’Estació Biològica del Montseny” integrada pels equipaments de
promoció de la recerca: “Alberg de Fontmartina i Alberg del Puig” del parc natural
del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO).
79. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’adjudicació de la contractació, mitjançant concessió administrativa, per a
gestionar l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can
Tòfol”, al parc del Garraf, propietat de la Diputació de Barcelona, al senyor Carles
Schnabel Gimeno.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
80. Dictamen pel qual es proposar, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
de la pròrroga del Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació
de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per la realització dels Projectes
de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
11

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
81. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit amb la Fundació Catalana de
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i
del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i
adolescents en situació de pobresa, per un import de 120.000 € (cent vint mil
euros).
82. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit amb la Fundació Pere Tarrés, per
a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a
la infància i l’adolescència en situació de risc social, per un import de 120.000 €
(cent vint mil euros).
83. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
bases de participació en la primera fase del programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona, i la
seva publicació en el BOPB.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
84. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les al·legacions
presentades pel Centre d’Acolliment per Estrangers en relació amb els acords
adoptats per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2017,
de revocació inicial parcial de la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a
l’actuació “Centre d’acolliment per estrangers”, atorgada en el marc de la
convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
85. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les
al·legacions presentades per l’Associació Dones amb Empenta, relatives a l’acord
adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017,
de revocació inicial de la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a finançar
l’actuació “La Salut de les Dones: Diversitat i Realitats”, en el marc de la
convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
86. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació LGTB Terrassa per a
finançar el “Projecte per la diversitat afectivosexual i d’identitat de gènere a
Terrassa”, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.
87. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació total de la subvenció atorgada a l’Asociación de Estudiantes
Colombianos en Cataluña per a finançar el projecte “Llavors de convivència”, en el
marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
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88. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació total de la subvenció atorgada a l’Asociación de familias adoptantes
en China per al Projecte “Accions per la convivència intercultural entre la
comunitat xinesa i catalana”, en el marc de la convocatòria 7903/2016 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar el posicionament del Grup
Socialista. Ens abstenim a tots els punts a excepció del cinc. Primer diré els que
votarem a favor perquè hi ha un que el votarem en contra i ja argumentarem el perquè.
No sé si durant l’explicació del punt o ara.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: “No, no, primero diga los votos a favor y
después los votos en contra.”
Continua amb la seva intervenció la senyora Parlon (PSC-CP) i diu: A favor el cinc, el
nou, l’onze, el cinquanta-cinc, cinquanta-sis, cinquanta-vuit, cinquanta-nou, seixanta,
setanta-quatre, setanta-cinc, setanta-sis, setanta-set, vuitanta, vuitanta-u, vuitanta-dos
i vuitanta-tres. Aquests són a favor.
I el deu és en contra, i després explicaré els motius.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017.Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 de novembre 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 del Decret
Judicial, de data 15 de novembre de 2017, favorable per als interessos de la
Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm.
216/2017-E, que acorda tenir per desistida la senyora XXX del procediment núm.
216/2017-E interposat contra la Diputació de Barcelona, en reclamació
d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, parcial derivada d’accident
laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 27 d’abril de 2017, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, de 27 de març de 2017, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 8 de Barcelona en el procediment
núm. 2016/2017-E, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona, en
reclamació d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, parcial derivada
d’accident laboral.
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El Jutjat Social núm. 8 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 15 de novembre de
2017, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat Social
núm. 8 de Barcelona, de 15 de novembre de 2017, que acorda tenir per desistida la
senyora XXX del procediment núm. 216/2017-E, interposat per la senyora XXX contra
la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total o,
subsidiàriament, parcial derivada d’accident laboral.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 8 de Barcelona.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11212/2017, de data 10 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
268/2017-B1, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs d’alçada presentat
contra la Resolució per la qual es publicaven els resultats de la convocatòria
núm. E-08/17 – Responsable de comunicació.- 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. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de
setembre de 2017, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2017-B1, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu del recurs d'alçada presentat contra la Resolució per la qual es
publicaven els resultats de la convocatòria núm. E-08/17 - Responsable de
comunicació.
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.
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Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2017-B1, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la desestimació presumpta per silenci
administratiu del recurs d'alçada presentat contra la Resolució per la qual es
publicaven els resultats de la convocatòria núm. E-08/17 - Responsable de
comunicació.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, 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.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12047/2017, de data 27 de
novembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució d’autorització emesa el 5 de setembre de 2017 pel Cap de la
Demarcació Territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besòs de l’ACA en allò que fa
referència al cànon per a la utilització/ocupació de béns de domini públic
hidràulic.- 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 2 de maig de 2017 la Diputació de Barcelona (DIBA) va sol·licitar autorització per
eixamplar el traçat de la calçada entre el tram de la BV-5031, entre el carrer Major i el
PK8+940, dins del terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (exped. Núm. UDPH
2017001702).
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va tramitar el corresponent expedient
administratiu que ha finalitzat amb la resolució d’autorització emesa el 5 de setembre
de 2017 (Exp. núm. UDPH 2017001702), pel Cap de la Demarcació Territorial
Llobregat-Foix I Tordera-Besòs.
En aquesta resolució, l’ACA autoritza a la DIBA a realitzar les obres sol·licitades i
calcula el cànon que la DIBA ha de pagar per la utilització/ocupació de béns de domini
públic hidràulic.
Aquesta corporació considera que la part de resolució d’autorització que inclou el
càlcul del cànon no és ajustada a dret, ja que entén que les obres derivades de
l’eixamplament del pont formen part de la carretera i, per tant, són domini públic viari.
Així, les carreteres, i tots els seus elements, com a béns de domini públic no poden
estar gravats per cap tribut i menys per un cànon atès el que disposa l’article 80 de la
Llei de bases de règim local (LBRL) i l’article 7.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
que aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL).
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) la Diputació
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució d’autorització
emesa el 5 de setembre de 2017 (Exp. núm. UDPH 2017001702), pel Cap de la
Demarcació Territorial Llobregat-Foix I Tordera-Besòs, per la part de la resolució
d’autorització que inclou el càlcul del cànon, en base a les consideracions contingudes
en la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la
representació, de la corporació en aquest recurs.”
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S’incorporen a la sessió la vicepresidenta quarta, senyora Budó (CiU) i la diputada
senyora Recasens (CiU).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i
el seu règim regulador.- 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
Els principis de transparència i de bon govern que inspiren el conjunt de l’actuació de
les administracions públiques, especialment a partir de la promulgació de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, impliquen l’assumpció d’un repte a nivell corporatiu que deriva, en bona
mesura, en un canvi de la cultura de gestió. Aquest canvi passa, entre d’altres, per una
aposta decidida per la transparència, la rendició de comptes, la publicitat i el
compliment de codis de conducta.
1. Una de les mesures de transparència que preveu de forma obligatòria l’art. 9.j) de
l’esmentada Llei 19/2014 és la publicació al Portal de Transparència del catàleg de
serveis que presta una administració pública.
2. En aquest sentit, en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, i pel que fa als serveis
oferts als governs locals, el Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals”
és l’instrument amb vocació d’aglutinar aquest conjunt. En la decisió dels recursos
que conformen el seu contingut i en la millora del seu procediment de gestió hi
participen totes les àrees corporatives. És aquesta perspectiva del Catàleg com a
producte de l’esforç conjunt de la corporació el que el dota de veritable sentit.
3. Des del 2005, any del primer Catàleg, aquest ha incrementat progressivament tant
la seva oferta de recursos com la dotació pressupostària. Tot això posa de
manifest que el Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals” ha
esdevingut pels seus destinataris quelcom més que una mera convocatòria d’ajuts:
és sobretot un canal de comunicació i d’interrelació constant entre la Diputació de
Barcelona i els governs locals als que presta servei, un espai de treball conjunt de
tots els subjectes implicats.
4. D’acord amb la seva definició al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-19”, el Catàleg de serveis conté una relació ordenada dels recursos que la
Diputació de Barcelona posa periòdicament a disposició dels governs locals del
seu àmbit territorial, essent la seva finalitat la de satisfer les demandes i
necessitats manifestades pels ajuntaments i la resta de governs locals mitjançant
l’atorgament de recursos econòmics, tècnics i/o materials. Es tracta, en definitiva,
d’un instrument consolidat de la Diputació, històricament emmarcat en el Pla
articulador de les funcions de cooperació i assistència local.
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5. En el context del mandat 2016-19, la Diputació de Barcelona segueix apostant per
presentar, a través del Catàleg de serveis, una oferta completa de recursos
econòmics, tècnics i materials a l’abast dels governs locals de la demarcació,
oferta que, per la seva particular configuració, complementa els altres dos grans
instruments del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: les meses de
concertació i els programes complementaris.
6. La consolidació del Catàleg com a instrument de cooperació amb una gran
visibilitat i acollida pels governs locals del territori aconsella aprofitar l’experiència
adquirida per tal de millorar els serveis que es presten. Amb la voluntat de
sistematització del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, entès com el
recull complet de la seva acció de govern, cal tendir a reordenar el Catàleg de
serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals”, sota la coordinació política del
vicepresident primer i la implicació de totes les coordinacions, gerències i
direccions de serveis. De resultes d’aquest procés, i per tal d’assolir l’objectiu
referit, el present Catàleg podrà ser modificat durant la seva vigència en el sentit
d’ampliar els recursos inclosos o les dotacions pressupostàries.
7. Dit això, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
10089/17, de 19 d’octubre de 2017, es va aprovar la circular de criteris per a
l’elaboració del Catàleg de serveis de l’any 2018, amb l’objectiu d’establir el
procediment, els criteris i els terminis per a l’elaboració de l’oferta de recursos.
8. Correspon al present dictamen regular el règim del Catàleg de serveis de l’any
2018, és a dir, les condicions generals i el procediment de sol·licitud, instrucció,
concessió, execució, justificació i tancament dels recursos. Les novetats principals
del Catàleg procuren atendre les circumstàncies que s’exposen en els fets
subsegüents.
9. En primer lloc, vinculat a la transparència, és voluntat d’aquesta corporació
configurar el Catàleg de l’any 2018 sota el criteri de la concurrència, en tant que
procediment que millor assegura la igualtat de drets en la participació de tots els
destinataris i que, per tant, millor expressa els principis d’igualtat, publicitat,
transparència i objectivitat que han d’informar la gestió de recursos públics, alhora
també requisits que necessàriament han de complir-se per a procedir a la
concessió d’ajuts i a l’obtenció de la condició de beneficiari.
10. En aquest sentit, es reconeix la concurrència com el règim general de concessió
d’ajuts i, alhora, sempre que s’acrediti degudament l’objectivitat en la selecció dels
beneficiaris i en la concessió dels recursos, es constata que la concessió directa
amb concurrència pot resultar també un procediment de concessió eficaç i eficient,
raó per la qual el Catàleg de serveis 2018 tipifica ambdós procediments, així com
els supòsits en què s’ha de recórrer a cadascun, corresponent la decisió última a
les Àrees, coordinacions, gerències i direccions de serveis encarregades de
confeccionar l’oferta.
11. En segon lloc, s’amplia el contingut del Catàleg amb serveis que es venen prestant
als governs locals i que fins ara no s’han catalogat, tot i poder-ho fer, especialment
els denominats “suports puntuals” referits a la clàusula 15a del Protocol del Pla
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“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquesta ampliació ha de poder ser
compatible amb una simplificació de l’oferta que faciliti als destinataris tant la cerca
de la informació com la tramitació administrativa, cosa que es tradueix en dues
mesures: la primera, la limitació del nombre de recursos de qualsevol tipus que es
poden catalogar; la segona, la vinculació de manera clara de cada recurs a la
matèria a la que pertany, la qual cosa ha de permetre ordenar el Catàleg també per
política pública promoguda.
12. En tercer lloc, es constata que el pressupost del catàleg no s’executa l’any de la
concessió i, per això, s’ha considerat adient diversificar els terminis d’execució i
justificació dels recursos econòmics per tal de fomentar que les despeses que es
consignin s’executin l’any del mateix exercici pressupostari de la consignació i
evitar, en la mesura del possible, la incorporació del crèdit com a romanent,
incorporació que hauria de ser excepcional i que va en detriment de l’estabilitat
pressupostària de la corporació. En aquest sentit, els recursos econòmics
consistents en fons de prestació s’executaran i justificaran fins el 31 d’octubre de
2018, reservant-se els últims dos mesos de l’any per revisar i esmenar les
justificacions, tramitar els pagaments i tancar els expedients administrativament i
comptablement. Per compensar de l’escurçament del termini, l’execució d’aquests
recursos podrà iniciar-se des de l’1 de novembre de 2017. D’altra banda, els
recursos consistents en ajuts econòmics continuen gaudint d’un termini d’execució
que es correspon amb l’any natural de la concessió, podent-se justificar fins el 31
de març de l’any següent al de la concessió. En aquests recursos, no obstant, i
amb la mateixa finalitat d’executar la despesa l’any de la concessió, s’estableix la
possibilitat d’articular pagaments avançats. Per últim, pel que fa als ajuts que
s’executin amb caràcter pluriennal, els centres gestors han de declarar la
plurianualitat d’aquesta despesa i imputar al pressupost de cada exercici la part
que es prevegi executar, d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.
13. Per últim, el Catàleg de l’any 2018 s’emmarca, com no podia ser d’una altra
manera, en el procés de millora contínua i de garantia de la qualitat que es va
iniciar el 2014 i s’articula novament com una Carta de serveis orientada als
governs locals. La seva finalitat última és garantir una cooperació ajustada a les
necessitats dels governs locals de la demarcació de Barcelona en base als
estàndards de qualitats exigits per la norma UNE 93200:2008.
14. Altres característiques rellevants del Catàleg de serveis de l’any 2018 s’enumeren
a continuació:
-

-

El pressupost estimatiu del Catàleg de serveis de l’any 2018 és de
67.621.534,54 euros. D’aquest, la part que correspon a ajuts econòmics és de
38.374.336,91 euros, la part per a fons de prestació és de 16.875.285 euros i la
part per a recursos tècnics i materials és de 12.371.912,63 euros.
Respecte el 2017, el Catàleg passa de 260 a 259 recursos (123 de tipus tècnic,
85 econòmics i 51 materials).
Cada recurs que es cataloga es vincula a un dels objectius estratègics i a una
de les línies d’actuació definides en el Pla de mandat corporatiu.
Les competències pròpies que han de desenvolupar els municipis i els consells
comarcals són el destí principal dels recursos. A fi de reequilibrar l'asimetria
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-

-

-

-

-

territorial, el Catàleg presta una atenció especial als municipis amb menys
població.
L’oferta de recursos s’orienta a la garantia de la cohesió social i l'atenció a les
persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a fomentar l'ocupació
i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la
voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs locals.
Cada recurs catalogat té definit, com a mínim, un compromís de qualitat vers
els ens locals destinataris garantint el cicle de millora contínua i els estàndards
de qualitat de les cartes de serveis.
Per a tots els recursos es publiquen els criteris de valoració o els requisits que
determinaran la concessió, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Catàleg es presenta en un entorn web de fàcil ús, a través d’un cercador que
permet obtenir catàlegs a mida per als diferents ens locals destinataris (per
població, per termini de sol·licitud, per tipus de recurs, per àmbit, etc.).
El Portal de tramitació és l’eina per a la presentació electrònica de les
sol·licituds i facilita informació detallada als equips locals sobre l’estat de
tramitació dels seus expedients.

15. A l’efecte de la seva publicitat, el règim del Catàleg es publica en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i en la Seu electrònica d’aquesta Diputació, i la
resolució de la convocatòria dels ajuts econòmics es comunica a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de 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 el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen, i
que inclou els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els criteris de
concessió; i el qual es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim del
Catàleg de serveis de l’any 2018, que s’aprova en l’acord següent.
Segon. APROVAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, que es conté en l’annex 2 que forma part del present
dictamen.
Tercer. DECLARAR que la vigència del Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inicia el 2
de gener de 2018.
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Quart. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg
de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i obrir el termini
de presentació de sol·licituds el 2 de gener de 2018.
Cinquè. APLICAR als recursos del Catàleg de serveis de l’any 2018 consistents en
ajuts econòmics una quantia estimativa de 38.374.336,91 euros, als recursos
consistents en fons de prestació una quantia estimativa de 16.875.285,00 euros i als
recursos tècnics i materials una quantia estimativa de 12.371.912,63 euros, d’acord
amb l’article 6 del règim aprovat com annex 2 al present dictamen.
Sisè. CONDICIONAR l’aplicació de recursos aprovada en l’acord anterior a l’aprovació
definitiva dels pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 de la Diputació de Barcelona, a
l’aprovació de les modificacions de crèdit assenyalades en l’article 6 del règim aprovat
com annex 2 al present dictamen i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Setè. APROVAR la Carta de serveis del Catàleg de serveis de l’any 2018, que es
conté en l’annex 3 que forma part del present dictamen.
Vuitè. APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud en el si del Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i
aprovar la fitxa de l‘esmenat tràmit, que es conté en l’annex 4 que forma part del
present dictamen.
Novè. CORRESPON a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la responsabilitat
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a la Seu
Electrònica en l'apartat indicat en l'acord anterior.
Desè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Bé, un any més la constatació de que vostès avui presenten a la Junta
de Govern l’aprovació del Catàleg de serveis. Un Catàleg de serveis en el qual
nosaltres no hi hem participat i, en tot cas, vostès ja ens diran que recull les
aportacions dels diferents ajuntaments; això ja ens ho esperem. Però, en tot cas, més
enllà d’això, la constatació, almenys del que nosaltres tenim coneixement, que
únicament a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat s’han explicat abastament les novetats
de l’Àrea corresponent, les novetats del Catàleg de serveis de l’any 2018. I considerem
que fora bo que els diferents diputats i diputades de la casa tinguéssim coneixement,
si més no en la participació, almenys el coneixement, d’aquestes novetats.
La senyora Conesa dona la paraula al vicepresident primer, senyor Guiteras (ERCAM), indicant que ell és el coordinador del Catàleg, i aquest diu: Dir-li, senyor Duran,
que el Catàleg, encara que sembli reiteratiu, s’ha fet com s’ha fet els darrers anys que
és amb consulta amb els ajuntaments, veient quines són les demandes, quines
qüestions s’havien de donar de baixa, quines s’havien de donar d’alta... Dir-li que,
també li agraeixo que digui que a la Comissió de Territori i Sostenibilitat s’han explicat
les novetats i s’ha pogut comentar. El que sí que faré és expressar i donar trasllat de
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les seves observacions a la resta de Comissions perquè també tinguin a bé que, en les
properes vegades, puguin fer aquesta exposició que crec, i coincideixo amb vostè, que
és important de que tota la Comissió n’estigui al cas.
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts del Programa complementari per a l'execució
d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019".- 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 20 de juliol de
2017, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos.

2.

El servei de subministrament d’aigua potable és de caràcter mínim en els termes
dels arts. 26.1.a) de la LRBRL i 67.a) de la LMRLC. El Programa complementari
per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa té per objecte atendre
les necessitats del municipi relacionades amb la gestió de l’aigua en baixa, amb la
finalitat d’aconseguir nivells òptims d’eficiència en el subministrament de l’aigua
potable i consolidar les actuacions de millora de les xarxes locals d’abastament en
baixa, sense perdre de vista el cicle integral de l’aigua, promovent l’estalvi de
recursos i, alhora, l’adaptació dels municipis al nou escenari canviant derivat dels
efectes del canvi climàtic.

3.

Les actuacions que es van preveure que poguessin ser objecte de suport en el
marc del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament
d’aigua en baixa i, en conseqüència, fossin subvencionables es poden inscriure en
una de les següents línies de suport, que podran incloure actuacions incloses en
un dels àmbits que es delimiten a continuació:
a. Línia 1: Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa:
Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització, que inclou
redistribucions de zones d’abastament, reducció de les pèrdues d’aigua a la
xarxa i disminució dels volums no controlats; la instal·lació o renovació de
vàlvules, equips de control i equipaments i sistemes telemàtics d’optimització i
de monitorització, equips de comunicació, així com les obres per la instal·lació
dels equips.
Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues, que inclou tots els treballs necessaris
per a la renovació, com són l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la
reposició del paviment i altres anàlegs.
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits, per tal de fer front
als volums d’emmagatzemament insuficient. La capacitat d’emmagatzematge
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no ha de ser superior a un dia de demanda màxima o dos o tres dies de
demanda mitjana (la dotació de referència és de 250 litres per habitant i dia).
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos
de reg i neteges, per tal de disminuir el consum d’aigua potable de la xarxa de
subministrament. Inclou:
o la rehabilitació de pous, assajos de bombament previ i posterior
tractament, col·locació d’equips de bombament, la inspecció inicial i final
de l’estat de la canonada, el tractament mecànic i/o químic a aplicar per la
neteja, el reentubament de la perforació.
o la instal·lació de sistemes de mesura de nivell piezomètric de captacions i
sistemes de telecontrol associats i la instal·lació de xarxes fins els punts
d’abastament (reg, neteges...).
o instal·lacions de captació d’aigües pluvials en equipaments municipals
amb els elements necessaris per la captació, emmagatzematge i
distribució.
b. Línia 2: Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant
camions cisternes:
Àmbit 5: Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes: Per fer
front a una situació documentada de desabastament per manca de recurs,
sempre que s’acrediti el control, majoritari dels consums en alta i en baixa.
4.

En el règim de l’esmentat Programa complementari es va establir, així mateix, un
import màxim d’ajut per a cada municipi destinatari del programa establert en
100.000 euros, considerats globalment en ambdues línies, en funció de la
puntuació atorgada una vegada efectuada la valoració de sol·licituds. La quantia
global màxima que es va destinar a aquest Programa complementari va ser de
cinc milions d’euros.

5.

D’altra banda, es va establir també un nombre màxim d’una sol·licitud per ens
local per cada una de les dues línies de suport previstes en el Programa
complementari.

6.

Els ajuts que es preveuen en el marc del present programa es concedeixen en
règim de concurrència pública, prèvia participació dels ens destinataris i
assignació dels ajuts d’acord amb els criteris objectius expressats en el règim del
programa.

7.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds en el marc del present
programa, s’ha procedit a la seva instrucció i, d’acord el que s’estableix en el
règim regulador del programa, a efectuar-se la corresponent proposta tècnica de
concessió dels ajuts, que correspon a la Gerència de Serveis de Medi Ambient,
com a responsable d’aquest programa.
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8.

Durant el procés d’instrucció dels ajuts, els ens locals sol·licitants han presentat a
la Diputació de Barcelona un document que inclou un faig constar de la Secretaria
de cada ens local on, d’una part, es deixa constància de que les inversions o
actuacions per les quals es demana ajut en el marc del present Programa
complementari no estan incloses en les tarifes o taxes municipals vigents, ni estan
incloses en el contracte amb l’empresa o ens que realitza la gestió de l’aigua, si és
el cas, i de l’altra part, s’informa de la modalitat de prestació del servei
d’abastament d’aigua en baixa.

9.

Per a la valoració de les sol·licituds, el centre gestor ha aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris que consten en el règim del Programa, vetllant en tot cas
per l’aplicació de criteris objectius. En aquest sentit, la gerent de Serveis de Medi
Ambient, en data 24 de novembre de 2017, ha emès el corresponent informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma com s’han ponderat dels criteris de
valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció. A continuació, es
fa una reproducció parcial d’aquests en relació amb els apartats de valoració i
classificació de les sol·licituds:
“1. Valoració de les sol·licituds.
Per a valorar les sol·licituds, el centre gestor:
-

Ha valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu del recurs, i
que compleixen tots els requisits establerts en el règim i les condicions de concertació.
Aquelles sol·licituds que no s’adeqüen no s’han valorat i s’han desestimat per
l’incompliment de requisits.

-

Ha valorat el grau d’assoliment de cada criteri d’acord amb la seva puntuació màxima
establerta en les bases de subvenció, indicativa de la seva rellevància en funció dels
objectius definits.

-

Ha eliminat les sol·licituds que en el transcurs del procés han renunciat ja sigui per la
renuncia de la sol·licitud o per haver-ne presentat dues i per tant optant només a una
d’elles.

-

En cas de discrepàncies entre els imports del PMT i de la fitxa de sol·licitud, s’ha recollit
l’import que consta en la fitxa, atenent que en aquesta hi consta la descripció del
projecte, les dades tècniques bàsiques i els indicadors per a la valoració del projectes.

a) En primer lloc, s'ha dut a terme una valoració dels projectes o actuacions d’abastament
en baixa a realitzar amb la finalitat de concretar l'import a concedir a cada destinatari. Per
a realitzar aquesta valoració s'han aplicat els criteris per a la valoració que es
defineixen a les bases de la convocatòria per a cadascuna de les línies i àmbits.
Línia 1. Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa:
Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització:
a) Percentatge de població afectada: nombre d'abonats afectats per la millora/ nombre
total abonats (20 punts).
b) Cabals afectats: m3 de cabal distribuït per la xarxa o sector en que s'actua/ m3 total
de cabal facturat a la xarxa (40 punts).
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c) Millora del rendiment de la xarxa: m3 estimats de reducció de pèrdues de la xarxa / m3
de pèrdues totals de la xarxa (40 punts).
S’han presentat 41 sol·licituds en aquest àmbit.
Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues:
a) Percentatge de població afectada: Nombre d'abonats afectats per la substitució de
canonades/ nombre total abonats de la xarxa (20 punts).
b) Cabals afectats: m3 de cabal distribuït per la xarxa antiga/ m3 total de cabal facturat a
la xarxa (20 punts).
c) Percentatge de renovació: metres de canonades que es renoven/ metres totals de
canonades antigues existents a la xarxa del municipi (40 punts).
d) Longitud de les canonades antigues existents a la xarxa / longitud total de canonades
de la xarxa (20 punts).
S’han presentat 137 sol·licituds en aquest àmbit.
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits:
A l’article 2 de les bases, s’estableix una condició inicial que “la capacitat
d'emmagatzematge no ha de ser superior a un dia de demanda màxima o dos o tres dies
de demanda mitjana (la dotació de referencia es de 250 litres per habitant i dia)”.
a) Increment de la capacitat actual d'emmagatzematge a un dia de demanda màxima (50
punts).
b) Increment de la capacitat actual d'emmagatzematge dos o tres dies de demanda
mitjana (dotació de referència 250 litres per habitant) (50 punts).
S’han presentat 11 sol·licituds en aquest àmbit.
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de
reg i neteges:
a) m3 d'aigua estalviada de la xarxa per substitució d'aigua de xarxa/ any (40 punts).
b) m2 zones de reg amb aigua/m2 zones reg municipals (30 punts).
c) m3 d'aigua prevista per neteja carrers / m3 d'aigua de neteja carrers total municipi /
any (30 punts).
S’han presentat 2 sol·licituds en aquest àmbit.
Línia 2. Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions
cisternes:
Àmbit 5: Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes:
Rendiment de la xarxa (cabals reals mesurats per comptador dels cabals en alta / cabals
en baixa enregistrats). D'acord amb el rendiment (%), s'assignarà un valor de 1 a 100
punts. A més rendiment, més valor.
S’han presentat 8 sol·licituds en aquest àmbit.
La distribució de les sol·licituds es resumeix a la taula següent. Per l’àmbit 2 de
renovació de xarxes antigues s’ha tingut en especial consideració la renovació de xarxes
de plom per requeriments sanitaris i d’urgència, diferenciant dos subgrups: àmbit 2A i 2B
essent el 2B al corresponent a renovació de canonades de plom.
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Àmbits
Àmbit 1
Àmbit 2A
Àmbit 2B *
Àmbit 3
Àmbit 4
Àmbit 5
Total

Nombre peticions
41
130
7
11
2
8
199

Puntuació mitjana
57,95
29,46
18,32
36,12
50
61,94

b) El centre gestor ha distribuït l’import total previst en el dictamen d’aprovació de la
convocatòria de 5.000.000 EUR de la manera que s’indica a continuació, essent la suma
la quantia total finalment concedida.
S’han distribuït els recursos en 6 àmbits.
Àmbit
Àmbit 1.Sectorialització de la xarxa
Àmbit2A. Renovació xarxes antigues
Àmbit 2B. Renovació xarxes de plom
Total àmbit 2
Àmbit 3. Ampliació capacitat dipòsits
Àmbit 4. Diversificació per a reg i neteges
Àmbit 5. Aportacions externes aigua
Total

import EUR
632.217,82
3.018.300,93
524.678,78
3.542.979,71
317.600,74
134.743,83
372.456,96
4.999.999,05

S'ha calculat el total dels ajuts econòmics sol·licitats per cada ens i s'ha determinat el
dèficit pressupostari, és a dir, la quantia econòmica amb que s'ha superat l'import total
previst al Programa complementari. Aquest dèficit s'ha calculat com la diferència entre la
suma de totes les demandes municipals i el disponible al Programa Complementari, que
és de 5.000.000,00 EUR. El resultat d'aquest càlcul ascendeix a 12.082.606,59 EUR.
Sumatori Ajuts sol·licitats pels ajuntaments
Pressupost màxim del Programa Complementari
Dèficit pressupostari

17.082.606,59 EUR
5.000.000,00 EUR
12.082.606,59 EUR

c) S’ha establert un percentatge mínim de subvenció en l’import sol·licitat (corregit a
100.000 EUR) del 60% i un percentatge màxim del 76,95 per la línia 1 i del 100% per la
línia 2.
El criteri emprat per a l’establiment d’aquesta forquilla, ha estat garantir la viabilitat de les
actuacions alhora que es permeti una major distribució entre els ajuntaments sol·licitants.
Així com s’han prioritzat les actuacions destinades a les aportacions externes d’aigua
mitjançant camions cisterna (línia 2).
S’han establert criteris diferenciats per cada un dels àmbits, els quals es detallen a
continuació:
Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització
 S’ha establert una puntuació mínima de 70 punts
 A partir de la puntuació mínima l’import es calcula multiplicant l’import sol·licitat
(corregit a 100.000 EUR) per la puntuació obtinguda (%) de forma que no es
superi el percentatge màxim establert en el 76,95%
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Àmbit 2A: Renovació de xarxes antigues
 S’ha establert una puntuació mínima de 30 punts
 Entre una puntuació de 30 a 60 punts s’imputa un 60% de l’import sol·licitat
 Puntuacions superiors als 60 punts, l’import es calcula multiplicant l’import
sol·licitat (corregit a 100.000 EUR) per la puntuació obtinguda (%) de forma que no
es superi el percentatge màxim establert en el 76,95%
Àmbit 2B: Renovació de xarxes antigues amb plom
 L’import és correspon al màxim establert en el 76,95%.
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits
 S’ha establert una puntuació mínima de 36 punts
 Entre una puntuació de 36 a 60 punts s’imputa un 60% de l’import sol·licitat
 Puntuacions superiors als 60 punts l’import es calcula multiplicant l’import sol·licitat
(corregit a 100.000 EUR) per la puntuació obtinguda (%) de forma que no es
superi el percentatge màxim establert en el 76,95%
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg i
neteges
 S’ha establert l’objectiu de reducció d’un 10% el consum total de l’aigua de xarxa
per la diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg i neteges
 S’ha establert una puntuació mínima de 45 punts
 L’import es calcula multiplicant la puntuació obtinguda (%) de forma que no es
superi el percentatge màxim establert en el 76,95%
Àmbit 5: Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes
 L’import es correspon amb el sol·licitat, sense poder superar els 100.000 EUR.
d) S’ha sol·licitat a tots els municipis un document acreditatiu de secretaria on es faci
constar que l’obra per la que es sol·licita subvenció no està finançada mitjançant altres
ingressos municipals com taxes o tarifes. Vegeu annex 4.
S’ha rebut el “faig constar” de tots els ajuntaments.
2. Classificació de les sol·licituds
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en una de les
categories següents:
a. Sol·licituds estimades per assolir la puntuació mínima i suficiència de recursos, d’acord
amb la relació que s’adjunta com Annex 1, el contingut mínim de la qual inclou: Ens
destinatari, programa, recurs, actuació, import concedit, centre gestor, núm. Registre
“PMT” i puntuació obtinguda.
b. Sol·licituds desestimades per no assolir la puntuació d’acord amb la relació que s’adjunta
com Annex 2, el contingut mínim de la qual inclou: Ens destinatari, programa, recurs,
actuació, centre gestor, núm. registre “PMT” i puntuació obtinguda.

27

Àrea de Presidència
Secretaria General

c. Sol·licituds desestimades per desistiment de l’ens sol·licitant, presentació fora de termini
o petició duplicada, d’acord amb la relació que s’adjunta com Annex 3.
La distribució de la subvenció per aquells projectes que compleixen amb els apartats a i b
és:

Peticions

Import total
dels projectes

Imports
sol·licitats

Imports
valorats**

41

4.278.155,02

2.795.350,71

2.787.987,03

632.217,82

11

àmbit 2A
àmbit 2B

130

16.614.175,28

11.923.388,08

11.490.204,00

3.018.300,93

57

7

873.132,51

681.851,74

681.851,74

524.678,78

7

137

17.487.307,79

12.605.239,82

12.172.055,74

3.542.979,71

64

àmbit 3

11

2.173.119,63

1.134.451,36

815.322,33

317.600,74

5

àmbit 4

2

180.714,22

175.107,74

175.107,74

134.743,83

2

àmbit 5

8

853.900,63

372.456,96

372.456,96

372.456,96

8

RESUM
àmbit 1

Total àmbit 2

Total

199

24.973.197,29

17.082.606,59

16.322.929,80

Proposta

4.999.999,05

Nombre municipis
subvencionats

90

** L’import valorat correspon a l’import sol·licitat ajustat a un import de 100.000 euros en cas que aquest últim sigui
superior a aquesta xifra.”

10. Vista la proposta tècnica esmentada, es considera oportú promoure l’aprovació del
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Fonaments de dret
Vist l'apartat 7.2.a) de la Refosa num.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per
decret de 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE la convocatòria per la concessió d’ajuts econòmics corresponents
al Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en conseqüència,
aprovar els següents ajuts, d’acord amb l’informe d’instrucció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient emès en data 24 de novembre de 2017 abans esmentat:
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NIF

Municipi

P0802700E Cabanyes

Núm. exp.
PMT

1740039114

Castellfollit
P0805900H
1740038919
de Riubregós

P0806800I

P0808200J

Collbató

Folgueroles

P0808600A Gallifa

1740038982

Import
sol·licitat
EUR

71.895,34

Import
concedit
EUR

52.419,76

100.000,00 76.949,10

100.000,00 76.949,10

1740038948

100.000,00 76.949,10

1740038852

98.879,96

72.510,65

Nom de l'actuació
CREACIÓ DE
SECTORS I
INSTAL·LACIÓ DE
SISTEMES DE
TELELECTURA
INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADORS DE
TELEMESURA A
L'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE
SECTORITZACIO DE
LA XARXA
D'ABASTAMENT
D'AIGUAINSTAL·LACIÓ
TELECONTROL
COMPTATGE
SECTORIAL I
DOMICILIARI
Sectorització de la
xarxa d'aigua potable i
instal·lació de
comptadors sectorials
Sectorització de la
xarxa municipal
d'aigua i obres
complementàries

29

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
automatització i
monitorització

17/X/247471

1703005870

1

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització

17/X/247436

1703005870

2

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització

17/X/247472

1703005870

3

17/X/247473

1703005870

4

17/X/247440

1703005870

5

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0813000G Montesquiu

1740038724

13.637,75

10.494,13

P0820100F

Sant Celoni

1740038939

94.500,00

67.539,27

P0822800I

Sant Martí
Sesgueioles

1740038350

Sant Pere de
P0823200A
1740038884
Riudebitlles

P0826300F

Sant Vicenç
dels Horts

1740036989

36.710,71

21.765,95

27.900,14

16.748,70

100.000,00 76.949,10

Nom de l'actuació
Rehabilitació i millora
de la xarxa de
subministrament
d'aigua en baixa a
Montesquiu
implantació dels
elements de
sectorització de xarxa,
comptadors,
telemesura i
monitorització en baixa
de Sant Celoni i la
Batllória
Instal·lació de sistema
de comptadors
intel·ligents a Sant
Martí Sesgueioles
Actuacions
d'abastament d'aigua
en baixa d'ús públic de
Sant Pere de
Riudebitlles
Projecte de
sectorització de la
xarxa d’aigua potable
del municipi de Sant
Vicenç dels Horts

30

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
automatització i
monitorització

17/X/247437

1703005870

6

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
automatització i
monitorització

17/X/247474

1703005870

7

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització

17/X/247478

1703005870

8

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització

17/X/247475

1703005870

9

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
automatització i
monitorització

17/X/247477

1703005870
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NIF

P0831000E

Municipi

Vilanova del
Vallès

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

1740037889

99.817,64

76.808,78

P0801400C Aiguafreda

1740038745

100.000,00 76.949,10

P0801100I

Avià

1740038698

56.076,21

P0801300E

Avinyonet del
1740038927
Penedès

100.000,00 63.496,00

P0831200A

Badia del
Vallès

1740039008

100.000,00 60.000,00

P0802200F

Berga

1740039125

99.493,48

33.645,73

76.559,34

Nom de l'actuació
Actuacions per a la
sectorialització i
millora del rendiment a
la xarxa d'aigües
Mompart
SUBSTITUCIÓ DE
LES CANONADES DE
PLOM I FERRO DE
LA XARXA
D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE
DEL MUNICIPI
D’AIGUAFREDA
Nova conducció de
distribució d'aigua
potable al Barri de la
Creu
Renovació de la xarxa
d'aigua al nucli de les
Gunyoles (c. Montjuïc i
Sant Salvador)
Renovació de la xarxa
d'abastament a l'av. de
la Mediterrània de
Badia del Vallès
Arranjament de la
xarxa de distribució
d'aigua als carrers
Camí Ral de Cardona i
dels Àngels

31

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
automatització i
monitorització

17/X/247476

1703005870

11

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247454

1703005870

12

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247455

1703005870

13

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247463

1703005870

14

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247490

1703005870

15

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247446

1703005870
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

P0802500I

Bruc

1740038861

100.000,00 60.000,00

1740038829

94.659,68

1740038580

113.934,16 60.000,00

P0804700C Carme

1740039156

77.634,53

46.580,72

P0804800A Casserres

1740039079

99.431,73

59.659,04

P0805600D

Castell de
l'Areny

1740039098

46.157,87

27.694,72

P0805100E

Castellar de
n'Hug

1740038118

40.160,49

24.096,29

P0803400A Calders

P0803600F

Calonge de
Segarra

Import
concedit
EUR

72.839,77

Nom de l'actuació

Línia

Descripció línia

Renovació de la xarxa
Renovació de
de distribució d'aigua a Línia 1
xarxes antigues
"Montserrat Parc"
Renovació de
Renovació de la xarxa
Línia 1 xarxes antigues
antiga a Calders
amb plom
Renovació de
canonada existent.
Renovació de
Línia 1
Tram Pou, l'Agustinaxarxes antigues
Castell i Calaf-Aleny
Reparació de la xarxa
d'aigua potable als
Renovació de
Línia 1
carrers Coll Bas, J.
xarxes antigues
Claramunt i Escodines
Fase-1 Substitució de
tub de fibrociment
Renovació de
Línia 1
d'aigua sanitària i
xarxes antigues
ampliació de cabal.
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D’AIGUA
POTABLE EN BAIXA
Renovació de
Línia 1
AL MUNICIPI DE
xarxes antigues
CASTELL DE
L'ARENY
Substitució canonada
aigua potable al c/
Renovació de
Línia 1
Porxet i c/ de la Costa
xarxes antigues
a Castellar de n'Hug

32

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

17/X/247470

1703005870

17

17/X/247452

1703005870

18

17/X/247427

1703005870

19

17/X/247480

1703005870

20

17/X/247481

1703005870

21

17/X/247449

1703005870

22

17/X/247423

1703005870
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0805000G

Castellar del
Vallès

1740039093

100.000,00 76.949,10

P0806400H

Castellví de
la Marca

1740039049

133.120,39 64.787,54

EMD de Sant
P0800043B Martí de
1740039157
Torroella

81.207,66

48.724,60

P0807900F

Fígols

1740039058

45.113,25

27.067,95

P0808100B

Fogars de la
Selva

1740038303

100.000,00 60.000,00

P0808000D

Fogars de
Montclús

1740038833

100.000,00 62.680,04

Nom de l'actuació
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE ALS
CARRERS SANT
JAUME I SOLEDAT
AL TE
Renovació xarxa
d'aigua del nucli Les
Cases Noves de la
Riera
Renovació xarxa
antiga Sant Martí de
Torroella
Arranjament de
diversos trams de la
conducció principal de
distribució d'aigua
potable de Fígols i
Fumanya
Renovació de la xarxa
de distribució
municipal d'aigua de
Regent Parc
Condicionament d'una
part de la xarxa de
distribució d'aigua
"Zona de Circ Cric"

33

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247448

1703005870

24

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247483

1703005870

25

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247479

1703005870

26

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247484

1703005870

27

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247459

1703005870

28

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247424

1703005870

29

Línia

Descripció línia

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0809600J

Gualba

1740038576

69.571,30

41.742,78

P0809800F

Guardiola de
Berguedà

1740039103

99.788,25

59.872,95

P0810300D Llacuna

1740038237

82.561,82

49.537,09

P0810800C Lluçà

1740038851

212.003,46 63.610,11

P0824200J

1740038626

96.823,77

Marganell

58.094,26

Nom de l'actuació
SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA
D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE A
LA URBANITZACIÓ
CAN PLA, BARRI DE
L'ESTACIÓ I GUALBA
DE BAIX 2A FASE
RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE
DISTRIBUCIÓ EN
BAIXA DE
FIBROCIMENT A
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA EN
BAIXA FC-DN80 PEL
CASC ANTIC DE LA
LLACUNA
RENOVACIÓ DE LA
CANONADA
D'IMPULSIÓ DE
L'ETAP I RENOVACIÓ
DE XARXA AL CAMÍ
DEL CASÓ
RENOVACIÓ DE
XARXA ANTIGA A
MARGANELL

34

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247426

1703005870

30

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247450

1703005870

31

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247420

1703005870

32

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247413

1703005870

33

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247453

1703005870

34

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0811500H

Masies de
Roda

1740038915

82.562,91

49.537,75

P0811600F

Masies de
Voltregà

1740038994

100.000,00 60.000,00

P0812900I

Montclar

1740038550

100.597,14 60.000,00

P0813200C Montmaneu

1740038715

100.000,00 64.189,09

P0812800A Muntanyola

1740038881

100.000,00 60.000,00

P0813800J

1740037571

87.188,52

58.238,48

1740038129

29.088,30

17.452,98

Mura

P0814200B Òdena

Nom de l'actuació
Millora xarxes antigues
d'abastament d'aigua
del municipi
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DE LA
RAMBLA
CATALUNYA
RENOVACIÓ XARXA
D’AIGUA ENTRE EL
DIPÒSIT DE LA
CASANOVA I EL
DIPÒSIT DEL PLA
Renovació de la xarxa
antiga al nucli
Montmaneu
Pla de renovació xarxa
de distribució de
Muntanyola
Renovació de diversos
trams antics, de la
xarxa d'abastament
d'aigua potable, al
municipi de Mura
Substitució de la
canonada d'aigua
potable al nucli del
Raval d'Aguilera

35

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247422

1703005870

35

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247461

1703005870

36

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247456

1703005870

37

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247431

1703005870

38

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247433

1703005870

39

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247439

1703005870

40

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247458

1703005870

41

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

P0814900G Orís

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

1740038930

100.000,00 60.000,00

P0815500D

Palau-solità i
Plegamans

1740038955

100.000,00 60.000,00

P0815900F

Perafita

1740038819

116.671,16 60.000,00

P0816500C

Pobla de
Lillet

1740039009

100.000,00 60.000,00

P0816600A Polinyà

1740038950

90.937,32

54.562,39

P0817300G Puigdàlber

1740038963

84.748,05

50.848,83

P0817500B Pujalt

1740039097

100.000,00 60.000,00

Nom de l'actuació
Renovació parcial de
l'antiga xarxa d'aigua
potable de Sant Genís
a Saderra
Renovació del tram de
la xarxa d'aigua
potable des de el
dipòsit de Can
Falguera a l'Av.
Catalunya
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DE
PERAFITA
Renovació de la xarxa
d'aigua potable de La
Pobla de Lillet
Renovació de la xarxa
d'abastament d'aigua
dels carrers Sant
Vicenç i Pablo Picasso
de Polinyà
Renovació xarxa
antiga c/ Mas Morer I
Francesc Macià
Renovació de la xarxa
d'aigua des del pou de
cal seneca al dipòsit

36

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247466

1703005870

42

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247442

1703005870

43

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247441

1703005870

44

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247488

1703005870

45

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247465

1703005870

46

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247408

1703005870

47

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247414

1703005870

48

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0818500A Rupit i Pruit

1740038928

100.000,00 60.000,00

Sant Agustí
de Lluçanès

1740038814

38.466,27

23.079,76

Sant
P0819800D Bartomeu del 1740038250
Grau

98.855,29

59.313,17

P0819400C

P0820500G

Sant Cugat
1740039086
Sesgarrigues

Sant Esteve
P0820600E de
Palautordera

100.000,00 60.000,00

1740038917

100.000,00 60.000,00

P0821100E

Sant Feliu
Sasserra

1740039080

84.128,47

50.477,08

P0821400I

Sant Hipòlit
de Voltregà

1740038835

29.540,34

17.724,20

Nom de l'actuació
Substitució trams de la
xarxa d'aigua i
instal·lació sistema
telecontrol pous i
dipòsits
Remodelació parcial i
puntual d'instal·lacions
d'aigua potable en
baixa
Renovació xarxa
antiga d'aigua C/ Vell i
veïnat Roc Llarg
Fase 1 de millora de la
Xarxa d’aigua potable
de Sant Cugat
Sesgarrigues
Millora de dos trams
de la xarxa en baixa
d'aigua potable
ABASTAMENT
D’AIGÜES EN BAIXA
A LES ZONES DE
CAL ANGUERA ,
CAMÍ DE LES
COMES, I A LA
CARRETERA B-431
renovació parcial de la
xarxa d'aigua potable
del nucli antic de Sant
Hipòlit de Voltregà

37

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247438

1703005870

49

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247411

1703005870

50

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247457

1703005870

51

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247435

1703005870

52

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247467

1703005870

53

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247419

1703005870

54

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247451

1703005870

55

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0822000F

Sant Llorenç
d'Hortons

1740039016

100.000,00 60.000,00

P0822100D

Sant Llorenç
Savall

1740039082

100.000,00 76.949,10

P0822200B

Sant Martí de
1740039038
Centelles

87.698,58

P0822600C

Sant Martí de
1740038947
Tous

100.000,00 76.949,10

P0822700A

Sant Martí
Sarroca

1740038986

150.077,42 63.887,77

P0822900G

Sant Mateu
de Bages

1740038751

100.000,00 60.000,00

P0823700J

Sant Quirze
de Besora

1740039068

100.000,00 60.000,00

67.483,27

Nom de l'actuació
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA DEL
CARRER MAJOR
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
ANTIGA ALS
CARRERS: CALVARI,
MONISTROL, FONT
PERE MIQUEL, I
MOSSÈN MIRÓ
Substitució de
canonades de plom i
ferro de la xarxa
d'abastament d'aigua
potable
Urbanització del carrer
dels Horts. Carrers del
nucli antic
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D´AIGUA
POTABLE DEL BARRI
LA ROVIRA ROJA
RENOVACIÓ DE LA
XARXA ANTIGA A
SANT MATEU DE
BAGES
Memòria valorada i
Renovació parcial de
l'antiga xarxa d'aigua
potable de Sant Quirze
de Besora

38

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247489

1703005870

56

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247482

1703005870

57

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247428

1703005870

58

Renovació de
Línia 1 xarxes antigues
amb plom

17/X/247468

1703005870

59

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247462

1703005870

60

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247434

1703005870

61

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247485

1703005870

62

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0826500A

Sant Vicenç
de Torelló

P0824300H

Santa Cecília
1740038914
de Voltregà

120.710,51 61.310,77

P0824900E

Santa Fe del
Penedès

1740039012

100.000,00 60.000,00

Santa
P0826000B Perpètua de
Mogoda

1740039132

96.217,32

P0827100I

1740038990

100.275,49 60.000,00

1740038912

100.000,00 60.000,00

Sobremunt

P0827200G Sora

1740039005

55.736,78

33.442,07

57.730,39

Nom de l'actuació
Sectorització i
renovació parcial de la
xarxa d’aigua potable
del carrer Nou i del
sector del Jolis de
Sant Vicenç de Torelló
CONSTRUCCIÓ
D'UNA CANONADA
DE
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE
Renovació de la xarxa
d'abastament d'aigua
potable del camí de la
Riera
Renovació de 400m
de canonada d'aigua
potable del dipòsit de
Gallecs a Reguladors
Renovació de la xarxa
del sistema municipal
d'abastament d'aigua
potable de Sobremunt
Implantació sistema de
telecontrol i substitució
d'un tram de xarxa
d'aigua en baixa

39

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247421

1703005870

63

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247417

1703005870

64

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247432

1703005870

65

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247445

1703005870

66

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247460

1703005870

67

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247444

1703005870

68

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

P0827300E Subirats

1740039037

100.000,00 60.000,00

P0828500I

1740038887

100.000,00 60.000,00

P0829300C Vallcebre

1740039094

54.846,83

P0829500H Vallgorguina

1740038929

100.000,00 60.000,00

P0829700D Vallromanes

1740039023

148.961,90 60.000,00

P0830000F

1740038841

38.971,50

Torelló

Vilada

42.204,14

23.382,90

Nom de l'actuació
Renovació xarxa
d'aigua potable de
trams de Casots, Can
Rossell, Can Sala i
Muntanya Rodona
MILLORA DEL
RENDIMENT TÈCNIC
DE TORELLÓ
obres de construcció
d'un sistema de
captació, un dipòsit de
reserva, les
connexions i un
sistema de tractament
d'aigües per al nucli de
Sant Julià de Freixens
al municipi de
Vallcebre
Millora xarxa d'aigua
potable
Substitució canonada
fibrociment baixada
del dipòsit-Rambla
Vallromanes
RENOVACIÓ I
MILLORA DE LA
XARXA
D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE

40

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247487

1703005870

69

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247469

1703005870

70

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247416

1703005870

71

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247464

1703005870

72

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247405

1703005870

73

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247407

1703005870

74

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Viver i
P0830900G
Serrateix

P0801700F

Balenyà

P0802600G Brull

P0804400J

Capolat

P0807000E Copons

P0814700A Olivella

Núm. exp.
PMT

1740039055

1740038662

1740038089

1740039099

1740039052

1740039021

Import
sol·licitat
EUR
99.382,20

Import
concedit
EUR
59.629,32

369.772,85 76.949,10

149.356,18 76.949,10

67.694,58

40.616,75

100.000,00 76.949,10

76.894,48

46.136,69

Nom de l'actuació
Renovació tram xarxa
de distribució d’aigües
municipal del sector de
Viver
MEMÒRIA
VALORADA PER LA
POSADA EN SERVEI
DE L'ACTUAL
DIPÒSIT
Construcció d'un
dipòsit de capçalera
de 400 m3 al terme
municipal del Brull
AMPLIACIÓ DE LA
CAPACITAT DE
REGULACIÓ ALS
DIPÒSITS DE
FARNERS I
CAPOLAT
Ampliació de la
capacitat de regulació
del dipòsit del
cementiri del municipi
de Copons
Reparació dels
dipòsits d’aigua
potable al casc antic i
de Can Surià d’Olivella

41

Línia

Descripció línia

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

17/X/247486

1703005870

75

Ampliació de la
capacitat de
Línia 1
regulació amb
dipòsits

17/X/247425

1703005870

76

Ampliació de la
capacitat de
Línia 1
regulació amb
dipòsits

17/X/247415

1703005870

77

Ampliació de la
capacitat de
Línia 1
regulació amb
dipòsits

17/X/247447

1703005870

78

Ampliació de la
capacitat de
Línia 1
regulació amb
dipòsits

17/X/247443

1703005870

79

Ampliació de la
capacitat de
Línia 1
regulació amb
dipòsits

17/X/247410

1703005870

80

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0810600G Lliçà d'Amunt 1740038974

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

100.000,00 76.949,10

Adequació de 4 pous
d'abastament d'aigua
a Lliçà d'Amunt per a
Línia 1
usos municipals de reg
i neteja

17/X/247429

1703005870

81

17/X/247418

1703005870

82

17/X/247412

1703005883

1

17/X/247491

1703005883

2

Línia 2

Aportacions
externes d'aigua
17/X/247493
mitjançant
camions cisternes

1703005883

3

Línia 2

Aportacions
externes d'aigua
17/X/247430
mitjançant
camions cisternes

1703005883

4

Nom de l'actuació

P0825300G

Santa Maria
de Besora

1740038862

75.107,74

57.794,73

CONSTRUCCIÓ DE
DIPÒSIT I
CONDUCCIÓ
D’AIGÜES

P0804400J

Capolat

1740039100

6.000,00

6.000,00

Dipòsit de Farners

P0806200B Castellolí

P0824200J

P0812100F

Marganell

Mediona

1740038802

1740038627

1740036473

SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
46.312,00 46.312,00
MITJANÇANT
CAMIONS CISTERNA
PORTADA D'AIGUA
AL CASOT
3.176,23
3.176,23
MITJANÇANT
VEHICLES
CISTERNA
SUBMINISTRAMENT
AIGUA AMB
100.000,00 100.000,00 CAMIONS CISTERNA
URB LA FONT DEL
BOSC

42

Línia

Descripció línia

Ampliació i
diversificació de
les fonts de
captació de
l'aigua per a usos
de reg i neteges
Ampliació i
diversificació de
les fonts de
Línia 1
captació de
l'aigua per a usos
de reg i neteges
Aportacions
externes d'aigua
Línia 2
mitjançant
camions cisternes
Aportacions
externes d'aigua
Línia 2
mitjançant
camions cisternes

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Molins de
P0812200D
Rei

1740038992

P0814700A Olivella

1740039024

P0828700E Torrelavit

1740038725

P0829600F

Vallirana

1740039064

Import
sol·licitat
EUR

Import
concedit
EUR

Nom de l'actuació

SUBMINISTRAMENT
AIGUA POTABLE
100.000,00 100.000,00
AMB CAMIONS
CISTERNA
Abastament d'aigua
potable a la
23.105,52 23.105,52
urbanització de la
Plana Novella
Transport d'aigua
potable al dipòsit del
18.062,86 18.062,86 polígon de Torrelavit
mitjançant camions
cisterna.
Aportació externa
d’aigua mitjançant
75.800,35 75.800,35
camions cisterna al
municipi de Vallirana
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Línia

Línia 2

Línia 2

Descripció línia

Codi XGL

Aportacions
externes d'aigua
17/X/247492
mitjançant
camions cisternes
Aportacions
externes d'aigua
17/X/247409
mitjançant
camions cisternes

Operació
comptable

Posició

1703005883

5

1703005883

6

Línia 2

Aportacions
externes d'aigua
17/X/247494
mitjançant
camions cisternes

1703005883

7

Línia 2

Aportacions
externes d'aigua
17/X/247406
mitjançant
camions cisternes

1703005883

8

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les següents
sol·licituds, en el marc del Programa complementari per a l’execució d’actuacions
d’abastament d’aigua en baixa del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord
amb l’informe d’instrucció de la Gerència de Serveis de Medi Ambient emès en data 24
de novembre de 2017 abans esmentat:
NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Nom de l’actuació

Línia

P0801600H Bagà

RENOVACIÓ D'UNA
PART DE LA
1740038933
Línia 1
XARXA ANTIGA
D'AIGUA

P0802400B

PLANTA
1740039040 ELIMINACIÓ DE
SULFATS

P0806200B

Borredà

Castellolí

EMD de Sant
P0800314G Miquel de
Balenyà

P0807800H Estany

P0813300A

FigaróMontmany

P0808900E

Gaià

P0809200I

Gisclareny

TELEGESTIO I
CONTROL DE
CABALS D'AIGUA
1740038905
DE LA XARXA
D'ABASTAMENT
MUNICIPAL
Sectorització,
automatització i
monitorització de la
1740038858 xarxa d'aigua
potable en baixa de
Sant Miquel de
Balenyà
Millora
1740038619 monitorització dels
cabals subministrats

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Sectorialització
de la xarxa,
39.783,93
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
20.600,00
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
58.297,74
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
15.279,58
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
29.966,84
automatització
i monitorització

Projecte de la
regularització de la
Sectorialització
pressió i la
de la xarxa,
1740038650 sectorització de la
Línia 1
92.160,64
automatització
xarxa d'aigua
i monitorització
potable. FigaróMontmany
MEMÒRIA
VALORADA DE
Sectorialització
MILLORA DE LA
de la xarxa,
1740038834
Línia 1
100.000,00
XARXA MUNICIPAL
automatització
D’AIGÜES DE
i monitorització
SECTOR S-O
Sectorialització
Arranjament i Millora
de la xarxa,
1740038813 del Dipòsit de Coll
Línia 1
28.613,60
automatització
de la Bena
i monitorització
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Municipi

Núm. exp.
PMT

P0809400E

Granera

Sectorització de la
1740038827
Xarxa de Granera

P0810700E

Lliçà de Vall

1740039059

NIF

P0814300J

Olvan

Parets del
P0815800H
Vallès

P0817400E

Puig-reig

P0818400D Rubió

1740038934

1740038923

1740038176

1740038953

P0820400J

Sant Cugat del
1740039087
Vallès

P0818800E

Sant Pere
Sallavinera

1740038496

Nom de l’actuació

Segona alimentació
xarxa dipòsit 1
Instal·lació
d'elements de
telecontrol a la xarxa
d'aigua del municipi
d'Olvan
Pla de Sectorització
de la Xarxa de
distribució de Parets
del Vallès.
AUTOMATITZACIÓ
I MONITORITZACIÓ
DE L'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE
EN BAIXA AL
MUNICIPI DE PUIGREIG
Manteniment xarxa:
vàries actuacions i
millora a
l'abastament de la
font de ca n'Elies
Instal·lació de doble
pilotatge en vàries
vàlvules reguladores
de pressió per
control i
automatització de la
sectorització existent
amb l’objectiu de
reduir el volum
d’aigua no
registrada per fuites
Instal·lació de
sectorització a la
xarxa d'abastament
de Sant Pere
Sallavinera. Ramals
Querosa, la
Llavinera, Sant Pere
i masies aïllades
(Anoia)
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
72.913,26
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
100.000,00
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
59.024,28
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
100.000,00
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
84.572,53
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
37.757,49
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
60.367,94
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
22.303,37
automatització
i monitorització
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

Sant Quirze
P0823800H
del Vallès

1740039060

P0823900F

Sant Quirze
Safaja

1740039088

P0824700I

Santa Eulàlia
de Riuprimer

P0825100A

Santa
Margarida i els 1740038957
Monjos

Santa Maria
P0825700H
de Miralles

1740038960

1740038894

P0826900C Seva

1740039137

P0827400C Súria

1740038676

P0827500J

P0828200F

Tavèrnoles

Tiana

1740038967

1740039041

Import
sol·licitat
EUR

Línia

Sectorització de la
xarxa d'aigua
potable de Sant
Quirze del Vallès
INSTAL·LACIÓ DE
TELECONTROL AL
MUNICIPI DE SANT
QUIRZE SAFAJA
SECTORITZACIÓ
DE LA XARXA
D'AIGUA DEL
MUNICIPI DE
SANTA EULÀLIA
DE RIUPRIMER
Creació sectors al
municipi Santa
Margarida i els
Monjos i instal·lació
sistemes telelectura
comptadors
sectorials

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
77.842,66
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
69.501,93
automatització
i monitorització

Sectorització de la
1740038091 xarxa d'abastament
d'aigua F4

P0826700G Sentmenat

Descripció
línia

Nom de l’actuació

Sectorització i
instal·lació d'una
vàlvula reguladora
de pressió
Millora de la
sectorització i
automatització de la
xarxa en baixa
Monitorització dels
comptadors
sectorials a la xarxa
en baixa de Súria
Sectorització i
monitorització de la
xarxa d'aigua
potable del municipi
de Tavèrnoles
ACTUACIÓ EN
DIPÒSITS.
POSADA EN
MARXA, BOMBEIG I
DESCONNEXIÓ
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Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
66.002,53
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
70.000,00
automatització
i monitorització

Línia 1

Línia 1

Línia 1

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
automatització
i monitorització

20.323,33

100.000,00

86.356,20

9.232,63

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
62.432,55
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
100.000,00
automatització
i monitorització

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Municipi

Torrelles de
P0828800C
Foix

Vilafranca del
P0830600C
Penedès

Vilanova de
P0830400H
Sau

Núm. exp.
PMT

1740039050

1740039066

1740037626

P0830500E

Vilobí del
Penedès

1740039153

P0800300F

Alella

1740039107

P0800700G

Arenys de
Munt

1740039043

P0800800E

Argençola

P0800900C Argentona

P0801800D Balsareny

Nom de l’actuació
Augment de reserva
al nucli urbanització
Can Coral al terme
municipal de
Torrelles de Foix
CREACIÓ DE
SECTORS PER A
LA MILLORA DEL
CONTROL DELS
BALANÇOS
HÍDRICS DEL
SISTEMA
Connexió de les
dues xarxes
municipals d'aigua
potable.
Creació sectors i
instal·lació sistemes
telelectura
comptadors
sectorials i
domiciliaris
Substitució de
canonades d'aigua
d'un tram del C/ Mas
Coll i de l'Av.
Bononat de
Comalada
Renovació de
xarxes antigues

Línia

Descripció
línia

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
67.446,65
automatització
i monitorització

Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
100.000,00
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
100.000,00
automatització
i monitorització
Sectorialització
de la xarxa,
Línia 1
107.363,68
automatització
i monitorització

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

102.520,40

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

99.598,83

Renovació de la
Renovació de
xarxa d'abastament
1740038803
Línia 1 xarxes
d’aigua al nucli
antigues
d'Argençola
Renovació de xarxa
d'aigua potable a la
Renovació de
1740039051 Urbanització de Les Línia 1 xarxes
Ginesteres
antigues
(TMArgentona)
RENOVACIÓ DE LA
XARXA A LA ZONA
Renovació de
1740038263 NORD DEL TERME Línia 1 xarxes
MUNICIPAL DE
antigues
BALSARENY
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Import
sol·licitat
EUR

100.000,00

100.000,00

87.423,88
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NIF

P0825200I

Municipi

Barberà del
Vallès

P0802300D Bigues i Riells

Núm. exp.
PMT

1740039054

1740038854

P0802800C

Cabrera
d'Anoia

1740038031

P0803000I

Cabrils

1740038808

P0803100G Calaf

1740038839

P0822400H Calldetenes

1740038838

P0803700D Callús

1740038347

P0803900J

1740038890

Canet de Mar

P0804000H Canovelles

1740038772

P0804200D Canyelles

1740038787

P0804600E

1740038727

Cardona

Nom de l’actuació
PROJECTE
EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ DE
XARXA
D'ABASTAMENT
BARRI LA
ROMÀNICA
Substitució de la
xarxa de distribució
d'aigua potable
carrer Serrat dels
rocs i Solei
Renovació de
canonades en la
xarxa d'aigua
potable del municipi
de Cabrera d'Anoia
RENOVACIÓ DE LA
XARXA ANTIGA
D'AIGUA
Renovació de la
Xarxa Antiga de
Calaf
Renovació de la
xarxa potable del
municipi de
Calldetenes
Renovació de la
xarxa en el municipi
de Callús
Renovació de la
xarxa antiga dels
carrers Bruc i Sant
Josep Oriol
RENOVACIÓ
XARXA AIGUA
CARRER SANT
FELIU
ACTUACIONS DE
RENOVACIÓ
URGENT A LA
XARXA AIGUA
POTABLE DE
CANYELLES
MILLORA DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE
EXISTENT EN
BAIXA AL T.M. DE
CARDONA
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

32.997,97

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues
Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

76.887,34

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

23.622,53

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

80.590,81

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

107.471,74

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

63.841,10

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0805400I

Castellcir

1740038983

P0805800J

Castellfollit del
1740038776
Boix

P0806300J

Castellterçol

1740039139

P0806500E

Castellví de
Rosanes

1740039053

P0806600C Centelles

1740038900

P0806700A

1740039072

Cervelló

P0806900G Collsuspina

1740038382

Nom de l’actuació
RENOVACIÓ
XARXA
ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
DELS CARRERS
MAJOR I ESTEVE
TORRENTÓ
Renovació xarxa
antiga a Castellfollit
del Boix
REHABILITACIÓ
CONNEXIÓ
POLÍGON
INDUSTRIAL
VAPOR I REFORÇ
PER CARRER
MOIÀ
RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE
POLIETILÈ PER
CANONADA DE
FOSA DÚCTIL AL
CARRER
TARRAGONA
Programa
complementari per a
l'execució
d'actuacions
d'abastament
d'aigua en baixa Renovació de la
xarxa d'aigua
potable del municipi
de Centelles
Renovació de
polietilè a fosa dúctil
de la xarxa
d'abastament
d'aigua a l'Avinguda
de Roma a
Urb.Torre Vileta
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE AL
MUNICIPI DE
COLLSUSPINA
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

136.689,47

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

95.866,81

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

59.066,04

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

106.730,53

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0807100C

Corbera de
Llobregat

1740038752

P0807700J

Espunyola

1740038534

P0825400E

Esquirol

1740038964

P0808300H Fonollosa

1740038447

P0808400F

1740039106

Font-rubí

P0809000C Gelida

1740038764

P0809100A

Gironella

1740038587

P0809300G Granada

1740039025

Nom de l’actuació
Renovació de
fibrociment a fosa
dúctil de la xarxa
d'abastament a
l'Avinguda de Can
Montmany
Projecte per la
millora de la xarxa
de distribució
d'aigua potable a
diverses masies del
terme municipal de
l'Espunyola
RENOVACIO
PARCIAL DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DEL C.
VERGE DE
MONTSERRAT DE
L'ESQUIROL
RENOVACIÓ DE
XARXA DE
CANONADES
ANTIGUES DE
FONOLLOSA
Renovació de
xarxes antigues
d'aigua a Font-rubí
Renovació de la
xarxa d'aigua
potable antiga c/
Salvador Espriu, c/
Anoia, Pàrquing
Anoia, Pàrquing
RENFE, Poeta
Jaume Vila
RENOVACIÓ DE
XARXA D’AIGÜES
AL C/OLVAN ALT,
C/ ROSER I C/
PONT VELL (nucli
històric)
RENOVACIÓ
XARXA
D’ABASTAMENT
DEL CARRER DE
L’ESTACIÓ I DEL
CARRER DE LES
ERES DE LA
GRANADA
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

155.997,27

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

59.124,76

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

102.003,54

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0809500B

Granollers

1740038891

P0810500I

Llinars del
Vallès

1740038961

P0811100G Manlleu

1740038885

P0811700D Masnou

1740038604

P0811800B

Masquefa

1740038980

P0812700C

Monistrol de
Calders

1740038756

P0812600E

Monistrol de
Montserrat

1740038809

P0813100E

Montmajor

1740039130

P0813900H Navarcles

1740038932

P0814000F

1740038987

Navàs

Nom de l’actuació
Renovació de la
xarxa de canonades
de distribució
d'aigua en baixa a
diversos carrers de
Granollers
renovació de trams
de la xarxa de
fibrociment als
carrers Cervantes,
Collsabadell i
Passatge Cervantes
Sectorialització de la
xarxa i renovació
parcial de la xarxa al
carrer Montseny i
passeig de Sant
Joan
Renovació de la
canonada de
distribució del
Dipòsit de 5000 m3
Renovació de
canonades en la
xarxa d'aigua
potable de
Masquefa
Renovació de xarxa
antiga a
MONISTROL DE
CALDERS
Projecte per a la
renovació de la
canonada d'aigua
potable al carrer
Julià Fuchs
Substitució de trams
de fibrociment i
millores per
optimització de la
xarxa en baixa
RENOVACIÓ
XARXA ANTIGA DE
NAVARCLES
RENOVACIÓ DE LA
XARXA ANTIGA
D'ABASTAMENT
D'AIGUA DE
NAVÀS EN 4
TRAMS
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

110.753,57

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

68.238,61

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

93.686,33

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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Municipi

Núm. exp.
PMT

P0814500E

Olesa de
Bonesvalls

RENOVACIÓ I
SUBSTITUCIÓ
XARXA AIGUA
1740039075
POTABLE NUCLI
ANTIC D'OLESA
DE BONESVALLS

P0814800I

Olost

1740038823

NIF

P0815100C Orpí

1740039120

P0816000D Piera

1740039044

P0818100J

Pont de
Vilomara i
Rocafort

1740038780

P0816700I

Pontons

1740038847

P0816800G

Prat de
Llobregat

1740038954

P0817000C

Prats de
Lluçanès

1740038976

P0817700H Rajadell

1740038530

P0817900D Ripollet

1740038921

Nom de l’actuació

Renovació de la
xarxa antiga d'Olost
Millora de
l'abastament d'aigua
al municipi d'Orpí
(Anoia), Fase 1
RENOVACIÓ DE
CANONADES
XARXA AIGUA
POTABLE A CAN
CANALS I CAN
CLARAMUNT
RENOVACIÓ DE
XARXA ANTIGA
DEL PONT DE
VILOMARA I
ROCAFORT
Abastament i
subministrament de
la xarxa d'aigua al
sector Mas de
Pontons
Substitució de les
canonades de la
xarxa d'abastament
d'aigua en baixa de
material de
fibrociment (FC) en
l'àmbit dels carrers
dels estanys
Renovació de la
xarxa d'abastament
d'aigua potable al
carrer Vic
Renovació de la
xarxa antiga del
terme municipal de
Rajadell
Renovació de la
xarxa d'aigua
potable al carrer
Indústria de Ripollet
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

92.166,58

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

45.252,05

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

35.913,16

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

60.810,62

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

90.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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NIF

P0818000B

Municipi

Roca del
Vallès

Núm. exp.
PMT

1740038892

P0818200H Roda de Ter

1740038869

P0819500J

Sant Andreu
de la Barca

1740039129

P0819600H

Sant Andreu
de Llavaneres

1740038916

P0820700C

Sant Esteve
Sesrovires

1740038836

P0820900I

Sant Feliu de
Codines

1740038973

P0820800A

Sant Fost de
1740038820
Campsentelles

P0819200G

Sant Iscle de
Vallalta

1740038709

Nom de l’actuació
Programa
complementari per a
l'execució
d'actuacions
d'abastament
d'aigua en baixa
Renovació de
xarxes antigues
(Jacint Verdaguer,
Baró Savassona i
enllaç C. Molins)
Renovació xarxa
Carrer Comerç,
Química, de l'Acer,
del Metall i de la
Fusta
Substitució de
canonades de
fibrociment situades
a l'av.Sant Andreu,
entre l'av.Catalunya i
el Pg.Mare de Déu
de Montserrat
Renovació de la
xarxa d'aigua
potable a l'Avinguda
de Vallserrat de
Sant Esteve
Sesrovires
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DE SANT
FELIU DE CODINES
Renovació de
xarxes antigues al
municipi de Sant
Fost de
Campsentelles
Renovació de la
xarxa d'abastament
d'aigua potable als
carrers de la Creu i
Baltà, al municipi de
Sant Iscle de
Vallalta
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

89.561,93

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

71.758,84

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

55.573,58

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

99.612,71

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0821800J

Sant Julià de
Vilatorta

1740039048

P0823300I

Sant Pere de
Torelló

1740038984

P0823400G

Sant Pere de
Vilamajor

1740036589

P0823500D

Sant Pol de
Mar

1740039081

P0809700H

Sant Salvador
de Guardiola

1740038898

P0824600A

Santa Eugènia
1740039004
de Berga

P0824800G

Santa Eulàlia
de Ronçana

1740039104

P0827800D Taradell

1740039067

P0828400B

Tordera

1740039033

P0828600G

Torre de
Claramunt

1740038722

Nom de l’actuació
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DE
PLOM I FERRO
EXISTENT EN EL
MUNICIPI DE SANT
JULIÀ DE
VILATORTA
Millora de la xarxa
de distribució
d'aigua potable
municipal en baixa
del municipi de Sant
Pere de Torelló
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA
DE CAN VILA
Renovació de les
canonades de
distribució i impulsió
al carrer Herois
Fragata Numància
RENOVACIÓ DE
XARXA ANTIGA A
SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
Renovació de la
xarxa d'aigua
potable municipi de
Santa Eugènia de
Berga
RENOVACIÓ DE LA
XARXA
D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE
A CAN JULI I CAN
MARQUÈS
Renovació de la
xarxa d'aigua
potable al carrer de
la Vila de Taradell
Renovació de
xarxes antigues al
municipi de Tordera
substitució
canonada d'aigua
potable al nucli de
La Torre Baixa
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Línia

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

92.101,86

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

88.800,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

108.190,93

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

99.008,98

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

14.000,00
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NIF

Municipi

Núm. exp.
PMT

P0829100G Vacarisses

1740039029

P0829800B

Veciana

1740039078

P0830800I

Vilanova i la
Geltrú

1740038965

P0821300A

Vilassar de
Dalt

1740038895

P0801200G Avinyó

P0805200C

P0806000F

Castellbell i el
Vilar

Castellgalí

P0809900D Gurb

P0813400I

P0827700F

Nom de l’actuació
Renovació de la
xarxa d'aigua dels
carrers Coll Cardús i
Pg. d'Egara a la
urbanització de
Torreblanca I.
Substitució de dos
trams de la xarxa de
distribució d'aigua
del municipi de
Veciana- Zona de
Sant Pere del Vim
RENOVACIÓ DE LA
XARXA D’AIGUA
POTABLE DEL
SECTOR 1 DEL
BARRI DE SANTA
MARIA DE
VILANOVA I LA
GELTRÚ
ACTUACIONS A LA
XARXA D'AIGUA
POTABLE DE
VILASSAR DE
DALT

Línia

Import
sol·licitat
EUR

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

49.501,71

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

106.475,00

Renovació de
Línia 1 xarxes
antigues

100.000,00

Reparació dipòsit
1740039018 Horta d'Avinyó ( 200
m/3)

Línia 1

Reparació del
1740038637 dipòsit de la Bauma
II (500 m3)

Línia 1

Construcció d'un
nou dipòsit de 300
1740039034
Línia 1
m3 i canonades de
connexió
Execució obra
abastament aigua
1740038498
Línia 1
potable en baixa des
de Dipòsit de Palau

Montmeló

Construcció d'un
1740036912 dipòsit de 500 m3 de Línia 1
capacitat

Talamanca

Reparació dels
dipòsits d'aigua
1740039133
Línia 1
potable general vell i
manantial la font
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Descripció
línia

Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits
Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits
Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits
Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits
Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits
Ampliació de
la capacitat de
regulació amb
dipòsits

24.631,33

27.227,85

100.000,00

100.000,00

100.000,00

18.874,09
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Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds, en el marc del Programa
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord l’informe d’instrucció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient emès en data 24 de novembre de 2017, que conté la
motivació que s’especifica a continuació:

NIF

Municipi

Núm.
PMT

exp.

Import
sol·licitat
EUR

Nom de l’actuació Línia

Descripció
línia

Línia 1

Ampliació de la
capacitat
de
94.999,00
regulació amb
dipòsits

Desistiment
de l’ens

Motiu

P0800100J

Abrera

1740038883

Actuacions de
millora i
rehabilitació dels
dipòsits d'aigua
potable d'Abrera

P0801000A

Artés

1740038903

Ampliació de
capacitat dipòsit la
Paloma

Línia 1

Ampliació de la
capacitat
de
100.000,00
regulació amb
dipòsits

Desistiment
de l’ens

1740038790

PC per a l'execució
d'actuacions
d'abastament
Línia 1
d'aigua en baixa C/
Pont del Sergent

Renovació de
100.000,00
xarxes antigues

Desistiment
de l’ens

P0803200E

P0826800E

Caldes
d'Estrac

Cercs

-

-

-

-

-

Línia 1

Renovació de
100.000,00
xarxes antigues

P0812100F

Mediona

1740038874

SUBSTITUCIÓ DE
CANONADES
XARXA D'AIGUA
POTABLE URB
FONT DEL BOSC,
1a. FASE

P0812200D

Molins de Rei

1740038991

RENOVACIÓ DE
XARXES
ANTIGUES

Línia 1

Renovació de
54.843,67
xarxes antigues

1740039155

Millora de
l'Abastament
d'aigua potable al
municipi d'Orpí,
(Anoia), Fase 1

Línia 1

Renovació de
xarxes antigues

P0815100C

P0819100I

Orpí

Santpedor

-

-

-
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-

45.252,05

-

Sol·licitud
sense
registre
d’entrada a
PMT.
Desistiment
de l’ens.
Suma de
peticions L1
i L2 superen
els 100.000
euros
Desistiment
de l’ens.
Suma de
peticions L1
i L2 superen
els 100.000
euros
Petició
duplicada.
Sol·licitud
sense
registre
d’entrada a
PMT.
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NIF

Municipi

P0829600F

P0829700D

Vallirana

Vallromanes

Núm.
PMT

exp.

Nom de l’actuació Línia

1740039065

Reparació de
xarxa antiga al
municipi de
Vallirana

1740038664

Sectorialització de
la xarxa
d'abastament de
Vallromanes

Descripció
línia

Import
sol·licitat
EUR

Línia 1

Renovació de
111.157,27
xarxes antigues

Línia 1

Sectorialització
de la xarxa,
136.778,12
automatització i
monitorització

Motiu
Desistiment
de l’ens.
Suma de
peticions L1
i L2 superen
els 100.000
euros.
Desistiment
de l’ens.
Dues
peticions a
la L1.

Quart. AUTORITZAR i disposar una despesa de 4.999.999,05 eur. (quatre milions
nou-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb cinc cèntims), amb la
següent distribució:
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76262 del vigent pressupost
corporatiu 2017, un import de 4.578.817,49 eur. corresponents als ajuts atorgats a
municipis en el marc de la línia de suport 1.
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76862 del vigent pressupost
corporatiu 2017, un import de 48.724,60 eur. corresponent als ajuts atorgats a entitats
municipals descentralitzades en el marc de la línia de suport 1.
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/46262 del vigent pressupost
corporatiu 2017, un import de 372.456,96 eur. corresponent als ajuts atorgats a
municipis en el marc de la línia de suport 2.
Cinquè. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.”
La presidenta, senyora Conesa, dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-PA),
qui diu: Bé, és un d’aquests punts que, no únicament en Junta de Govern sinó en
d’altres Comissions, sempre demanem que quan hi hagi algun dictamen o alguna
resolució amb un import econòmic significatiu, com és el cas en aquest dictamen de
cinc milions d’euros, caldria, més enllà de l’aprovació, una explicació.
A continuació intervé el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor
Junyent (CiU), qui diu: Segur que és tard per fer l’explicació, però dir-li que aquesta
era la partida que, tradicionalment, la Diputació tenia prevista per fer depuradores en
substitució de l’aportació econòmica que tradicionalment li corresponia a l’ACA. Però,
un cop ja feta aquesta assignació, hem donat continuïtat a les necessitats dels
municipis i farem altres coses que no siguin depuradores a partir de les peticions dels
municipis i al voltant del cicle de l’aigua. I, en aquest cas, es manté; la xifra es redueix
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una mica, són cinc milions, però sí que no serà per fer depuradores sinó per als
municipis que sol·licitin, que ja està oberta la convocatòria en funció de les seves
necessitats.
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació, en favor de l’Ajuntament de
Manresa, per a l’execució de l’activitat “Traspàs de titularitat tram carretera BV
4501 i execució del projecte constructiu de millora carretera BV 4501, entre el PK
0+000 i PK 0”, per un import de 1.580.000 euros”, a petició del dit Ajuntament i
acceptar les renúncies, dels Ajuntaments de Manlleu, Pacs del Penedès i Vilobí
del Penedès per saldos no justificats corresponents a diverses actuacions
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada 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.

Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’hi regulen, entre d’altres
qüestions, els terminis d’execució i de justificació de les actuacions aprovades a la
seva empara, fixats en el 31 de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018,
respectivament.

2.

En el marc de les esmentades Meses, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. 129/14, de 27 de març de 2014, es va aprovar en
favor de l’Ajuntament de Calaf l’ajut “Canvi de lluminàries a l'enllumenat exterior
de Calaf”, de 200.000,00 euros, mitjanant conveni. De l’import concedit, s’han
justificat i pagat 161.598,27 euros, restant pendents de justificar 38.401,73 euros.
El 4 de desembre de 2017, l’Ajuntament ha presentat sol·licitud d’ampliació del
termini d’execució de l’esmentada actuació. L’Ajuntament informa que una
empresa licitadora exclosa del concurs de canvi de lluminàries del camp de futbol
ha requerit que es motivi la resolució, la qual cosa requereix de temps per donar
resposta i iniciar l’obra.

3.

En el marc de les esmentades Meses, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. 384/15, d’11 de juny de 2015, es va aprovar en favor
de l’Ajuntament de Manresa l’ajut “Traspàs titularitat tram carretera BV4501 i
execució Projecte constructiu millora BV4501 entre el PK 0+000 i el PK 0”, de
1.580.000,00 euros, mitjanant conveni. El 9 de novembre de 2017, l’Ajuntament ha
presentat sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de l’esmentada actuació.
L’Ajuntament informa que l’actuació es troba en execució i motiva el retard en el
fet que el projecte inicial s’ha replantejat per incloure noves actuacions, i també en
el fet d’haver hagut d’adquirir i enderrocar una finca necessària per a dur a terme
l’actuació, el que s’ha fet durant el 2017.
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4.

L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
estableix que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin
iniciat abans de la seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir
una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis
inicials, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de
tercers, sempre que tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació
es produeixin abans del venciment del termini de què es tracti.

5.

En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquesta actuació en
cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb
normalitat l’execució de l’actuació endarrerida per les circumstàncies exposades,
garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la
satisfacció de l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquesta
actuació, i, per tot això, cal admetre i procedir sense més demora a la tramitació
de l’ampliació dels terminis sol·licitada.

6.

D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la
prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades,
formaran part integrant del mateix.

7.

En un altre ordre de coses, però igualment en el marc de les Meses de
concertació 2012-2015, es van aprovar els ajuts que s’indiquen en els punts
següents.

8.

Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 124/14, de 27 de març
de 2014, es va aprovar en favor de l’Ajuntament de Manlleu l’ajut “Projecte
executiu de rotonda a la cruïlla de la carretera B-522 amb la carretera BV-5224 i el
carrer Cavalleria”, de 347.848,61 euros. D’aquest ajut s’ha justificat l’import de
341.773,73 euros. En data 26 d’octubre de 2017, l’Ajuntament de Manlleu ha
presentat la renúncia del saldo no justificat de 6.074,88 euros.

9.

Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 208/14, de 8 de maig
de 2014, es va aprovar en favor de l’Ajuntament de Pacs del Penedès l’ajut
“Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs del Penedès”, de
277.691,81 euros. D’aquest ajut, s’ha justificat l’import de 227.194,11 euros. En
data 2 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Pacs del Penedès ha presentat la
renúncia del saldo no justificat de 50.497,70 euros.

10. Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 178/14, de 24 d’abril de
2014, modificat per acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 191/15, de 9
d’abril de 2015, es va aprovar en favor de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès l’ajut
“Projecte constructiu de la travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la
carretera BV-2127 PK 0+000 i el PK 0+550 al TM”, de 461.747,36 euros. D’aquest
ajut, s’ha justificat l’import de 423.936,67 euros. En data 29 de juny de 2017,
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès presenta la renúncia del saldo no justificat de
37.810,69 euros.
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11. Els centres gestors de les actuacions han procedit a tramitar les operacions
comptables necessàries, constatant i donant la seva conformitat d’aquesta manera
a les sol·licituds dels ens.
Fonaments de dret
L’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de 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), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el
convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000,00 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació fins el 31
d’octubre de 2018 de les actuacions que s’indiquen a continuació, aprovades en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Ens destinatari

Ajuntament de Calaf

NIF ens destinatari

P0803100G

Actuació

Canvi de lluminàries a l'enllumenat exterior de Calaf

Codi XGL

14/X/100904

Import concedit (EUR)

200.000,00

Número d’expedient

2014/0000255

Operació comptable

1703902345 (-38.401,73 eur)
1703006141 (+38.401,73 eur)

Aplicació pressupostària

G/50500/17210/76240

Centre gestor

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Ens destinatari

Ajuntament de Manresa

NIF ens destinatari

P0811200E

Actuació

Traspàs titularitat tram carretera BV4501 i execució
Projecte constructiu millora BV4501 entre el PK
0+000 i el PK 0

Codi XGL

15/X/211308

Import concedit (EUR)

1.580.000,00
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Número d’expedient

2015/0004672

Operació comptable

1703902322 (-1.327.011,09 eur)
1703006066 (+1.327.011,09 eur)

Aplicació pressupostària

G/50100/45301/76242

Centre gestor

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Segon. APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament Calaf aprovat per Junta de
Govern de la Diputació núm. 129/14, de 27 de març de 2014, d’acord amb el text de
l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació
de l’apartat <apartat> de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de
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), i assistida per la secretària
general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
I, de l’altra, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit/ida pel
secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. <nom>, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona
núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”. En aquesta resolució s’hi regulen, entre d’altres qüestions, els terminis
d’execució i de justificació de les actuacions aprovades a la seva empara, fixats en el 31
de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018, respectivament.
2. En el marc de les esmentades Meses, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. 129/14, de 27 de març de 2014, es va aprovar en favor de
l’Ajuntament de Calaf l’ajut “Canvi de lluminàries a l'enllumenat exterior de Calaf”, de
200.000,00 euros, dels quals s’han justificat i pagat 161.598,27 euros, restant pendents
de justificar 38.401,73 euros. El 4 de desembre de 2017, l’Ajuntament ha presentat
sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de l’esmentada actuació. L’Ajuntament
informa que una empresa licitadora exclosa del concurs de canvi de lluminàries del camp
de futbol ha requerit que es motivi la resolució, la qual cosa requereix de temps per donar
resposta i iniciar l’obra.
3. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva
entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans del venciment del
termini de què es tracti.
4. En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució de l’actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquesta actuació, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
5. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, formaran part
integrant del mateix.
6. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar el pacte quart del conveni, segons el següent tenor literal:
“Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2018, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.”
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Tercer. APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del conveni
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament Manresa aprovat per Junta de Govern de la
Diputació núm. 384/15, d’11 de juny de 2015, d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu
a continuació:
“Addenda al conveni
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació
de l’apartat <apartat> de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de
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), i assistida per la secretària
general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
I, de l’altra, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit/ida pel
secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. <nom>, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local núm. 8912/13, de 15 d’octubre
de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’hi
regulen els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions que s’aprovin a
la seva empara, fixats en el 31 de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018,
respectivament.
2. En el marc de les esmentades Meses, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona núm. 384/15, d’11 de juny de 2015, es va aprovar en favor de
l’Ajuntament de Manresa l’ajut “Traspàs titularitat tram carretera BV4501 i execució
Projecte constructiu millora BV4501 entre el PK 0+000 i el PK 0”, de 1.580.000,00 euros.
El 9 de novembre de 2017, l’Ajuntament ha presentat sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució de l’esmentada actuació. L’Ajuntament informa que l’actuació es troba en
execució i motiva el retard en el fet que el projecte inicial s’ha replantejat per incloure
noves actuacions, i també en el fet d’haver hagut d’adquirir i enderrocar una finca
necessària per a dur a terme l’actuació, el que s’ha fet durant el 2017.
3. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva
entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans del venciment del
termini de què es tracti.
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4. En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució de l’actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquesta actuació, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
5. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, formaran part
integrant del mateix.
6. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar el pacte cinquè del conveni, segons el següent tenor literal:
“Cinquè. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2018, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Quart. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts que s'indiquen a continuació, aprovats en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Ens destinatari

Ajuntament de Manlleu

NIF ens destinatari

P0811100G
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Actuació

Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la
carretera B-522 amb la carretera BV-5224 i el carrer
Cavalleria

Codi XGL

14/X/101369

Import concedit (EUR)

347.848,61

Import de renúncia (EUR)

6.074,88

Número d’expedient

2014/0002286

Operació comptable

1703901892

Aplicació pressupostària

G/50100/45301/76242

Centre gestor

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Ens destinatari

Ajuntament de Pacs del Penedès

NIF ens destinatari

P0815300I

Actuació

Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla
Pacs del Penedès

Codi XGL

14/X/103485

Import concedit (EUR)

277.691,81

Import de renúncia (EUR)

50.497,70

Número d’expedient

2014/0003130

Operació comptable

1703902250

Aplicació pressupostària

G/50100/45301/76242

Centre gestor

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Ens destinatari

Ajuntament de Vilobí del Penedès

NIF ens destinatari

P0830500E

Actuació

Projecte constructiu de la travessera urbana BV2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127
PK 0+000 i el PK 0+550 al TM

Codi XGL

14/X/102548

Import concedit (EUR)

461.747,36

Import de renúncia (EUR)

37.810,69
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Número d’expedient

2014/0002742

Operació comptable

1703901799

Aplicació pressupostària

G/50100/45301/76242

Centre gestor

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Cinquè. AUTORITZAR i disposar la despesa següent, que equival a l’import pendent
de justificar de les actuacions prorrogades a l’acord primer del present dictamen, i el
crèdit de les quals es dóna de baixa del pressupost vigent:
- Trenta-vuit mil quatre-cents un euros amb setanta-tres cèntims (38.401,73
euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/762 de l’exercici
2018.
- Un milió tres-cents vint-i-set mil onze euros amb nou cèntims (1.327.011,09
euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/762 de l’exercici
2018.
Sisè. CONDICIONAR l’aplicació de l’import disposat a l’aprovació definitiva del
pressupost de l’exercici corresponent de la Diputació de Barcelona i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient.
Setè. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, subscrit en data 10 de maig de 2013, en desenvolupament del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per tal d’ampliar
els terminis d’una actuació i acceptar la renúncia parcial d’una altra.- 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 va aprovar, en data 25 d’abril de
2013, el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, que, vist el règim especial de què gaudeix el municipi de Barcelona, regula
les actuacions a dur a terme entre ambdues institucions (acord núm. 165/13). Les
actuacions que es van incloure són: “Palau Llió i Museu Verdaguer”, “Castell de
Montjuïc”, “Dipòsit Rei Martí”, “Consorci Drassanes Museu Marítim” i “Adequació
Anella Olímpica”. El termini previst d’execució d’aquestes actuacions acaba el 31
de desembre de 2017, i el de justificació, el 31 de març de 2018. Les parts van
subscriure el referit conveni en data 10 de maig de 2013.
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2.

En data 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als
efectes d’ajustar els imports per anualitats i per projectes, adequar-los a les
necessitats d’execució de les obres previstes i incloure el Museu Etnològic en
l’actuació relativa a museus (acord núm. 308/14). Les parts van subscriure la
referida addenda en data 30 de juliol de 2014.

3.

En data 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
incloure-hi actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat gestionats
pel Consorci d’Educació de Barcelona (acord núm. 552/14). Les parts van
subscriure la referida addenda en data 6 de febrer de 2015.

4.

En data 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
incloure-hi actuacions de suport al pla d’inversió de millores de centres educatius
(acord núm. 42/15). Les parts van subscriure la referida addenda en data 22
d’abril de 2015.

5.

En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
redistribuir els imports entre dues de les actuacions aprovades (acord núm.
14/16). Les parts van subscriure la referida addenda en data 20 d’abril de 2016.

6.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat en data 1 de desembre de 2017
sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de l’actuació “Dipòsit Rei Martí”. La
petició es fonamenta en què en el projecte bàsic objecte de conformitat tècnica es
contemplava un seguit de treballs que no es van incorporar finalment en el
projecte executiu, a conseqüència de la indefinició del programa funcional de la
sala i de l’espai superior de la coberta vinculada a l’enjardinament. No obstant
això, una vegada definit el programa i per necessitats futures adreçades a
exposicions en la sala i les pròpies del manteniment, neteja i seguretat dels espais
exteriors vinculats a l’equipament, cal executar treballs referents a vegetació,
millores en les portes d’accés i les escales, establiment de tanques i baranes a la
zona enjardinada i la dotació de lluminàries que complementin els existents.
L’actuació “Dipòsit Rei Martí” compta amb una aportació de la Diputació de
1.500.000,00 euros, dels quals s’han justificat i pagat 1.300.617,40 euros, restant
pendents de justificar 199.382,60 euros.

7.

L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
estableix que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin
iniciat abans de la seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir
una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis
inicials, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de
tercers, sempre que tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació
es produeixin abans del venciment del termini de què es tracti.
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8.

En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquesta actuació en
cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb
normalitat l’execució de l’actuació endarrerida per les circumstàncies exposades,
garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la
satisfacció de l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquestes
actuacions, i, per tot això, cal admetre i procedir sense més demora a la tramitació
de l’ampliació dels terminis sol·licitada.

9.

En un altre ordre de coses, l’Ajuntament de Barcelona també ha presentat a la
sol·licitud indicada al punt sisè la renúncia a la quantia de 36.207,33 euros
pendents de justificar de l’actuació “Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu
Etnològic”, amb una aportació total de Diputació de 13.838.203,00 euros, atès que
aquest saldo no s’executarà ni es justificarà.

10. D’acord amb la informació que disposa la Direcció de Serveis de Cooperació
Local, les dades i xifres que consten a la sol·licitud l’Ajuntament de Barcelona, tant
pel que fa a l’ampliació de terminis com a la renúncia, són correctes i, en
conseqüència, cal procedir a tramitar l’esmentada sol·licitud.
11. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la
prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades,
formaran part integrant del mateix.
Fonaments de dret
L’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de 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), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el
convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000,00 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia de l’actuació que s’indica a continuació, aprovada en
el marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Ens destinatari

Ajuntament de Barcelona

NIF

P0801900B

Actuació

Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu
Etnològic

Import concedit (EUR)

13.838.203,00
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Import de renúncia (EUR)

36.207,33

Núm. op. comptable
ajustament de valor

1703902344 (G/13200/94210/76240)

Segon. APROVAR l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació fins el 31
d’octubre de 2018 de l’actuació que s’indica a continuació, aprovada en el marc del
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Ens destinatari

Ajuntament de Barcelona

NIF

P0801900B

Actuació

Dipòsit Rei Martí

Import concedit (EUR)

1.500.000,00

Import justificat i pagat (EUR)

1.300.617,40

Import pendent (EUR)

199.382,60

Núm. op. comptable
ajustament de valor

1703902278 (G/13200/94210/76240)

Núm. op. comptable disposició
de despesa

1703006138 (G/13200/94210/762)

Tercer. APROVAR, en virtut de l’acord segon del present dictamen, la modificació del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
aprovat per acord de Junta de Govern de la Diputació Barcelona núm. 165/13, de 25
d’abril de 2013, i modificat per addendes aprovades en data 26 de juny de 2014, 30
d’octubre de 2014, 12 de febrer de 2015 i 28 de gener de 2016, d’acord amb el text de
l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013, en desenvolupament del Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació de l’apartat 7.1. d) de la
Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de 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), i assistida per la secretària general, Sra. Petra Mahillo
García, en virtut de les facultats conferides pel decret de Presidència núm. 7731/16, de 28
de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
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I, de l’altra, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquest, i assistida pel Sr. Jordi Cases Pallarès, secretari
general de la Corporació.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 25 d’abril de
2013, el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament
del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que, vist el règim
especial de què gaudeix el municipi de Barcelona, regula les actuacions a dur a terme
entre ambdues institucions (acord núm. 165/13). Les actuacions que es van incloure
són: “Palau Llió i Museu Verdaguer”, “Castell de Montjuïc”, “Dipòsit Rei Martí”,
“Consorci Drassanes Museu Marítim” i “Adequació Anella Olímpica”. El termini previst
d’execució d’aquestes actuacions acaba el 31 de desembre de 2017, i el de justificació,
el 31 de març de 2018. Les parts van subscriure el referit conveni en data 10 de maig
de 2013.
En data 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als
efectes d’ajustar els imports per anualitats i per projectes, adequar-los a les necessitats
d’execució de les obres previstes i incloure el Museu Etnològic en l’actuació relativa a
museus (acord núm. 308/14). Les parts van subscriure la referida addenda en data 30
de juliol de 2014.
En data 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
incloure-hi actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat gestionats pel
Consorci d’Educació de Barcelona (acord núm. 552/14). Les parts van subscriure la
referida addenda en data 6 de febrer de 2015.
En data 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
incloure-hi actuacions de suport al pla d’inversió de millores de centres educatius
(acord núm. 42/15). Les parts van subscriure la referida addenda en data 22 d’abril de
2015.
En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
redistribuir els imports entre dues de les actuacions aprovades (acord núm. 14/16). Les
parts van subscriure la referida addenda en data 20 d’abril de 2016.
L’Ajuntament de Barcelona ha presentat en data 1 de desembre de 2017 sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució de l’actuació “Dipòsit Rei Martí”. La petició es
fonamenta en què en el projecte bàsic objecte de conformitat tècnica es contemplava
un seguit de treballs que no es van incorporar finalment en el projecte executiu, a
conseqüència de la indefinició del programa funcional de la sala i de l’espai superior de
la coberta vinculada a l’enjardinament. No obstant això, una vegada definit el programa
i per necessitats futures adreçades a exposicions en la sala i les pròpies del
manteniment, neteja i seguretat dels espais exteriors vinculats a l’equipament, cal
executar treballs referents a vegetació, millores en les portes d’accés i les escales,
establiment de tanques i baranes a la zona enjardinada i la dotació de lluminàries que
complementin els existents. L’actuació “Dipòsit Rei Martí” compta amb una aportació de
la Diputació de 1.500.000,00 euros, dels quals s’han justificat i pagat 1.300.617,40
euros, restant pendents de justificar 199.382,60 euros.
L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
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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 última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la
seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre
que tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans
del venciment del termini de què es tracti.
8. En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució de l’actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
9. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, formaran part
integrant del mateix.
10. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar el pacte quart del conveni, en el sentit següent:
Quart.- Execució de les actuacions
4.1. L’execució de les actuacions es durà a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona des
de la data de la subscripció del present Conveni de Col·laboració, i com a màxim, fins
el 31 de desembre de l’any 2017, sens perjudici de la possibilitat d’establir, mitjançant
addenda al present Conveni i respectant el període màxim d’execució establert,
terminis d'execució específics per tal d'ajustar-los a la tipologia de recurs concertat amb
l’Ajuntament, a l'àmbit d'actuació a què correspon l'actuació finançada i als
condicionants establerts per la normativa d'estabilitat pressupostària. Pel que fa a
l’actuació “Dipòsit Rei Martí”, el termini d’execució finalitza el 31 d’octubre de
2018. [...]
Segon. Modificar l’acord setè del conveni, en el sentit següent:
Setè.- Justificació
[...]
7.9. Les justificacions de despesa es formalitzaran en els mateixos termes previstos a les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació, en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
mitjançant la presentació del corresponent formulari normalitzat i, com a màxim, fins el
31 de març de 2018. Els acords o resolucions administratives que aprovin les
actuacions podran, de manera motivada, concretar aquest termini i, si s’escau, ampliarlo. Pel que fa a l’actuació “Dipòsit Rei Martí”, el termini de justificació finalitza el
31 d’octubre de 2018. [...]
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.”
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Quart. AUTORITZAR i disposar la despesa següent, que equival a l’import pendent de
justificar de l’actuació prorrogada a l’acord segon del present dictamen, i el crèdit de la
qual es dona de baixa del pressupost vigent:
- 199.382,60 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13200/94210/762 del
pressupost de l’exercici 2018.
Cinquè. CONDICIONAR l’aplicació de l’import disposat a l’aprovació definitiva del
pressupost de l’exercici corresponent de la Diputació de Barcelona i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient.
Sisè. NOTIFICAR el present dictamen a l’ens afectat.”
9.- 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 el 30 de setembre de 2017.- 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. 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 decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 8 de maig de
2017 (D 4225/17), es van ampliar els terminis d’execució i de justificació de diversos
ajuts fins el 30 de juny de 2017 i fins el 30 de setembre de 2017, respectivament.
4. L’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis de
l’any 2016 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
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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 de 31 d’octubre de 2017 (D
10721/17), es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini
de justificació fins el 30 de setembre de 2017, que incloïa els ajuts que, a 10
d’octubre de 2017, presentaven un saldo del qual restava pendent 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 ferho, 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 de Barcelona de 6 de novembre de 2017, amb efectes de notificació.
7. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb els informes emesos
pels centres gestors corresponents, els quals s’incorporen a l’expedient, es constata
el següent:
 Existeixen ajuts que es van incloure en la liquidació provisional i que s’han
justificat en la seva totalitat, amb la qual cosa es donen per finalitzats.
 Existeixen ajuts que no s’han justificat, ni als quals els ens destinataris tampoc
no han renunciat; per tant, s’han de revocar en la seva totalitat.
 Existeixen ajuts que s’han justificat per un import inferior al concedit, i aquest
saldo s’ha de revocar, en no haver manifestat l’ens la renúncia.
 Existeixen ajuts als quals els ens han renunciat 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.
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2. Vist l’esmentat 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 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 el 30 de juny de 2017 i de justificació fins el 30 de setembre de 2017.
Segon. REVOCAR, totalment o parcialment, els ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de
justificació fins el 30 de setembre 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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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Tractament
de vegetació
Ajuntament
a les
de Castellví P0806500E parcel·les no
de Rosanes
edificades i
zones verdes
del Taió
Caminada
popular i
Ajuntament
monitoratge
P0809400E
de Granera
de tir amb
arc i
rocòdrom
CURSA DE
Ajuntament
P0802500I
LES
del Bruc
BATALLES

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Expedient
SIGC

Aplicació
pressupostària

Operació
comptable

Centre
gestor

Oficina
Tècnica de
Prevenció
2.405,25 2.405,25 16/Y/222184 2015/0009389 G/50405/17200/46251 1703902241
Municipal
d'Incendis
Forestals

3.202,00

204,67

Oficina
16/Y/219792 2015/0009363 G/40400/34100/46250 1703902233 d'Activitats
Esportives

Oficina
2.250,00 2.250,00 16/Y/219596 2015/0009363 G/40400/34100/46250 1703902234 d'Activitats
Esportives
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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 el
30 de setembre 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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Ens
destinatari

Ajuntament
del Bruc

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Obertura de
diversos
trams de la
P0802500I
franja
19.211,64
perimetral de
Montserrat
Parc

Ajuntament
Franges
dels
perimetral
P0816100B
Hostalets
Urbanització
de Pierola
Can Fosalba

Expedient
SIGC

Aplicació
pressupostària

Operació
comptable

Centre
gestor

Oficina
Tècnica
de
226,38 16/Y/222176 2015/0009389 G/50405/17200/46251 1703902242 Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Oficina
Tècnica
de
50.616,50 5.587,54 16/Y/222208 2015/0009389 G/50405/17200/46251 1703902243 Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
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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.”
S’incorporen a la sessió els diputats senyors Ciurana (CiU) i Fàbrega (ERC-AM).
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, contestar el
requeriment presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al
Programa complementari de modernització de polígons.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb el vot en contra 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 sessió de 26 d’octubre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim
regulador i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 3 de novembre del 2017.
2. L’objecte principal del Programa complementari de modernització de polígons és
millorar la qualitat dels polígons d’activitat econòmica a través d’inversions d’alt
impacte adreçades a incrementar la competitivitat de les empreses que hi estan
implantades i, en aquest sentit, afavorir el creixement empresarial, atreure noves
oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. Sens perjudici d’aquest
objecte principal, a l’art. 1.2 s’estableixen els objectius específics següents:
“(...) a. Completar i millorar les infraestructures i els serveis dels PAE per adaptarlos a les necessitats i reptes de la indústria.
b. Incrementar la dimensió mitjana dels PAE afavorint la seva agrupació o
reconversió per tal que tinguin sentit.
c. Optimitzar els espais sense activitat per tal d’ampliar les instal·lacions de les
empreses, reconvertir els polígons, atreure noves activitats i generar nous
usos.(...)”
Aquests ajuts, destinats als municipis de la demarcació de Barcelona que tinguin
polígons d’activitat econòmica, a excepció de la ciutat de Barcelona en raó de la
seva subjecció, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals, a un règim de caràcter
bilateral i convencional amb la Diputació de Barcelona (art. 4 del règim regulador)
es concedeixen per procediment de concurrència competitiva.
Així mateix, per a garantir un impacte adequat en el conjunt del territori, s’han
articulat dues línies de suport que es defineixen a l’art. 2 del règim regulador:
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“(...) a. Línia de suport a plans integrals, la qual té per objecte el finançament
d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que
tenen per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per
polígons urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una
dimensió suficient perquè les diferents empreses i els polígons que el conformen
puguin desenvolupar iniciatives conjuntes.
a. Línia de suport a projectes específics, que per objecte el finançament
d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé
d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat
actual o tendencial.(...)”
En el marc de cadascuna d’aquestes línies s’han establert un seguit de requisits
que han de reunir les sol·licituds que es presentin per part dels ens locals que
tinguin la condició de destinataris, en els termes de l’art.4 del règim regulador.
Aquests requisits, recollits en l’art. 2 del règim, van referits a condicions
d’adequació, cofinançament, dimensió, maduresa i estratègia. Així mateix, en l’art. 3
s’hi delimiten uns àmbits d’actuació en els que s’han de circumscriure els projectes i
les actuacions per a les que se sol·liciti l’ajut de la Diputació de Barcelona.
3. L’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 26 d’octubre
2017, va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 3
novembre del 2017 i el dia 27 de novembre del 2017 es va registrar d’entrada
aquesta Corporació un requeriment previ interposat per l’Àrea Metropolitana
Barcelona (en endavant, AMB) d’acord amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA).

de
de
en
de
de

4. Aquest requeriment té per objecte sol·licitar la supressió del punt 12è de l’exposició
de motius del Programa complementari de modernització de polígons i el criteri
d’equilibri territorial (15 punts) previst en l’article 18, apartats 1 i 2, del règim
regulador en considerar que “(...) es tracta d’una mesura discriminatòria entre els
municipis integrants en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.(...)”.
A tal efecte, en l’esmentat escrit de requeriment previ de l’AMB, s’al·lega, en primer
terme, l’existència d’una vulneració dels principis d’igualtat i de lliure concurrència
en considerar que, amb el criteri de puntuació “equilibri territorial” definit a l’art. 18,
apartats 1 i 2, es limita l’accés dels municipis de l’AMB als ajuts oferts per la
Diputació de Barcelona:
“L’anterior criteri, és clar, que limita d’una manera considerable l’accés dels
municipis metropolitans a l’ajuda que ofereix la Diputació de Barcelona, ja que
únicament podran aspirar a una puntuació de 85 punts sobre un total de 100 i
sempre i quan obtinguessin la puntuació màxima respecte de cada una de les
restants valoracions previstes en l’esmentat article 18.”
En línia amb l’anterior consideració, en l’escrit de requeriment de l’AMB es manté
que la potestat discrecional exercida per la Diputació de Barcelona en la
determinació del criteri de puntuació referit a “equilibri territorial” no compta amb la
deguda motivació. En concret, es considera que la menció a l’asimetria territorial en
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el punt 15è de l’exposició de motius deriva, a la pràctica, en una desigualtat de
tracte entre municipis integrats i no integrats en l’AMB.
A més, a l’escrit de requeriment previ, l’AMB considera insuficient la justificació del
criteri de puntuació relatiu a “equilibri territorial” compresa a l’apartat 12è de
l’exposició de motius del Programa complementari, tot en base al següent tenor
literal:
“(...) es tracta d’una potestat discrecional de l’Administració i com a tal, és
necessari un exercici de justificació i motivació de les raons que porten a la
creació d’aquella mesura i el règim que les regula i per tant, dels corresponents
criteris (com és l’establiment de la puntuació) per atorgar-la o no.(...)”
Així mateix, per a sostenir la insuficiència de motivació, s’al·lega la inexistència
d’identitat entre l’objecte de les subvencions atorgades per aquesta entitat i les
previstes en el Programa complementari. Concretament, en l’escrit de requeriment
previ, s’hi manifesta que els ajuts a concedir per la Diputació de Barcelona
contemplen, com a subvencionables, actuacions que no estaven previstes en les
convocatòries de l’AMB aprovades els anys 2014 i 2015. Per a justificar aquesta
afirmació es fa remissió als àmbits d’actuació que es delimiten a l’art. 3 del règim
regulador del Programa complementari. En relació amb aquesta qüestió, l’escrit de
requeriment previ formulat per l’AMB es pronuncia en els termes literals següents :
“(...) Un criteri restrictiu com el que utilitza el PMP hauria d’anar acompanyat de
les raons concretes que han portat a adoptar-lo, ja que si examinem les
subvencions atorgades per l’AMB en el 2014 i 2015, es pot constatar que
aquestes no tenen per objecte, d’una manera íntegra, les mateixes actuacions
subvencionables que es recullen a l’article 3 del PMP. (...)
Si comparem les anteriors activitats subvencionables per part de l’AMB amb les
que ofereix la Diputació, podem apreciar que aquesta última ofereix actuacions
que no estaven contemplades en les d’aquella i per tant, no donarien lloc a una
possible sobrefinanciació i no justificaria doncs, la menor puntuació atribuïda als
municipis. (...)”
En segon terme, s’al·lega, per part de l’AMB, l’existència d’una contradicció entre
els criteris de puntuació establerts a l’art. 18.1 i 2 del règim regulador, pels quals es
confereix una puntuació addicional als municipis que no s’integrin en l’AMB, i la
previsió de l’art. 11, sobre compatibilitat dels ajuts amb els que s’atorgui per altres
administracions públiques o privades. En concret, s’esgrimeixen els següents
arguments:
“SEGONA.- La decisió d’excloure puntuació als municipis de l’AMB aniria en
contra del mateix articulat del PMP, on en l’article 11 (compatibilitat dels ajuts)
expressament s’estableix que:
“1. Els ajuts que es concedeixin en el marc del present Programa complementari
són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres
administracions i ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en cap
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cas, el sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes
despeses. Per contra els ajuts seran incompatibles amb altres ajuts de la
Diputació de Barcelona per la mateixa finalitat.”
Com s’ha dit abans, el sobrefinançament no existiria en el present cas, perquè
les actuacions subvencionades en el seu moment per l’AMB no són íntegrament
les mateixes que les que contemplen en el PMP.(:..)”
Sobre la compatibilitat dels ajuts, en l’escrit de requeriment previ l’AMB posa de
manifest que la mateixa ha d’entendre’s única i exclusivament “pro futuro” en base
als arts.14.1 i 19.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(en endavant, LGS). En relació amb aquest aspecte, s’exposa el següent:
“(...) Aquesta interpretació es desprèn de les següents expressions: “la obtención
de otras subvenciones” com també de “para la percepción de otras
subvenciones, ayudas”. El fet d’entendre el contrari comportaria el problema de
fins quan s’han d’entendre incompatibles les subvencions o altres tipus
d’ajuda.(...)”
5. Vist el requeriment previ interposat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació emet un informe, amb data
4 de desembre del 2017, que s’annexa al present dictamen (Annex 1). Amb
caràcter general, s’aprecia la inexistència d’infracció de l’ordenament jurídic en la
definició del criteri de puntuació relatiu a l’equilibri territorial, definit a l’art.18,
apartats 1 i 2 del règim regulador, i s’estima suficient la motivació del seu
establiment, tot en base a la discrecionalitat que la normativa general atribueix a les
administracions públiques en exercici de la seva activitat de foment.
En l’informe de referència s’hi motiva, en el seu punt primer, la inexistència de
vulneració dels principis d’igualtat, objectivitat i no discriminació que
regeixen la concessió de subvencions, en els termes de l’art. 8.3 de la LGS, en
la mesura que, en cap cas, s’exclouen del Programa complementari els municipis
de l’AMB, els quals segueixen ostentant la condició de destinataris en els termes de
l’art. 4 del règim regulador del Programa complementari:
“(...) Article 4. Destinataris
1. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts del present programa els
municipis de la demarcació territorial de Barcelona que tinguin, en els territoris
respectius, polígons d’activitat econòmica.
2. La ciutat de Barcelona no té la condició d’ens destinatari en el marc del present
Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i
l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta
Corporació. (...)”
De fet, el criteri de puntuació referit a “equilibri territorial” no constitueix un
límit a la presentació de sol·licituds en la mesura que opera una vegada
presentades les sol·licituds corresponents i admeses a tràmit. Val a dir, a més,
que l’aplicació d’aquest criteri no constitueix tampoc una discriminació en aplicar-se
per igual a tots els destinataris i que, en qualsevol cas, tampoc el criteri que compta
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amb una major puntuació, a la vista del conjunt de criteris que, amb caràcter
general, estableix l’art. 18.
L’informe de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de 4 de
desembre de 2017 s’hi pronuncia en els termes següents:
“(...) En les al·legacions presentades es fa referència de manera reiterada a
l’exclusió dels municipis de l’AMB. Cal aclarir que en cap cas els municipis de
l’AMB resten exclosos del programa. El tema al que es refereix el requeriment no
és un requisit de la convocatòria sinó un criteri de valoració. Com a tal criteri de
valoració, no exclou cap dels possibles beneficiaris, entre els que s’inclouen els
municipis de l’AMB, amb independència de la puntuació que s’obtingui en aquest
i la resta de criteris de valoració.
Certament per a la valoració s’han establert els següents criteris ordenats per
importància i segons línia de subvencions:
Plans integrals

Projectes específics

Impacte i innovació

21

Coherència del pla i
sol·licitud
Abast
del
problema/oportunitat
Equilibri territorial
Escala
Maduresa

21
17
15
13
13

Coherència
de
sol·licitud
Impacte i innovació

la

Abast
del
problema/oportunitat
Maduresa
Equilibri territorial
Escala

21
17
17
17
15
13

Es pot veure que el criteri de l’equilibri territorial és, per importància, el quart de
sis, en plans integrals i el cinquè de sis, en projectes específics.
Tanmateix, en relació a l’assoliment màxim de puntuació, passa el mateix amb
aquest que amb d’altres criteris de la convocatòria. Per posar alguns exemples,
un municipi que hagi finalitzat les obres del polígon fa menys de 15 anys tindrà 0
punts en la valoració del grau d’obsolescència, un municipi amb un polígon amb
un 80% o més de nivell ocupació tindrà 0 punts en la valoració d’aquest aspecte,
un municipi amb un polígon de menys de 100 empreses i 1000 treballadors
tindrà 0 punts en el subcriteri de manteniment i generació d’ocupació, etc.
És evident que el tractament que es fa del criteri d’equilibri territorial és el mateix
que d’altres criteris de valoració, i el fet de no poder puntuar o assolir la màxima
puntuació en cadascun d’ells forma part de la valoració del projectes associada a
la convocatòria. Seria impossible realitzar un procés de concurrència competitiva
si no s’estableixen criteris on els diferents projectes poden tenir un puntuació
diferenciada.
Cal dir també dir que si bé el criteri d’equilibri territorial beneficia als municipis de
fóra de l’AMB, altres criteris beneficien, a priori, als municipis de l’AMB. Per
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exemple en el cas del criteri d’impacte i innovació, els municipis de l’Àrea
disposen en general de polígons de major dimensió i major nombre d’empreses i
treballadors i en conseqüència tindran una major puntuació en impacte que els
municipis de fora de l’AMB pel que fa al nombre d’hectàrees (els PAE de l’AMB
sense Barcelona ciutat tenen de mitjana 27,8 ha i els de la resta de la província
16,3 ha), empreses i treballadors: fins a 11 punts en els plans integrals i fins a 10
punts en els projectes específics. També i com a segon exemple en el cas del
criteri de maduresa els municipis de l’AMB partirien d’una millor posició que la
resta, ja que molts d’ells, en haver optat a les subvencions de l’AMB, ja tindrien
elaborats els projectes o avantprojectes.(...)”
6. En línia amb l’anterior argumentació, la delimitació del criteri referit a “equilibri
territorial” compta amb la deguda justificació en la mateixa exposició de
motius del Programa complementari de referència, i més concretament, en els
corresponents punts 12è, 13è i 15è. A més, s’empara en la potestat discrecional
de les administracions públiques per a la concreció de les bases reguladores de
subvencions, en els termes de l’art. 17.3.e) LGS.
De forma específica, la consideració del principi d’asimetria territorial, en tant que
concreció del principi de diferenciació reconegut a l’art. 88 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, respon a una voluntat de conferir a realitats territorials diferents un
tracte en consonància, resultant ser la màxima expressió del principi d’igualtat
reconegut a l’art. 14 de la Constitució. Aquesta qüestió es recull en el punt 15è de
l’exposició de motius del Programa en els termes següents:
“(...) La cooperació que es presta amb aquest Programa complementari s’articula
des de la necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al
principi de lleialtat institucional i al principi d’autonomia local. (...)
A més, és precisament la consideració d’aquesta asimetria territorial la que
empara, més enllà del criteri de puntuació referit a l’equilibri territorial, el
reconeixement específic de les particularitats dels municipis de menor
dimensió a l’art.5 del règim regulador, tot en el marc de la "Línia especifica de
suport al petit municipi", aprovada per decret de la Presidència de la Diputacio de
Barcelona el 26 de juny de 2014, i de la clàusula 7 del Protocol general del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
El reconeixement d’aquesta especificitat es tradueix en la previsió de certes
mesures de priorització, en els termes següents:
“(...) Aquest reconeixement específic passa pel reconeixement de les següents
particularitats:
a. Possibilitat de presentar sol·licitud en el marc d’alguna de les línies de suport
del present Programa complementari.
b. Exempció de l’obligació de cofinançament en municipis de menys de 2.000
habitants en el marc de la Línia de suport a projectes específics.
c. Prioritat en cas que, a resultes de l’aplicació dels criteris de valoració,
obtinguin la mateixa puntuació que un altre o altres projectes. (...)”
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7. Tant és així que l’exercici de les competències en matèria de cooperació i
assistència local de la Diputació de Barcelona, atribuïdes pels arts 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 91 a 93 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, materialitzada amb l’aprovació del Programa
complementari de modernització de Polígons i, de forma específica, amb la
determinació de criteris de puntuació de les sol·licituds, no resulti contrària als
principis d’objectivitat, igualtat i no discriminació, sinó que la mateixa es
modula per a donar resposta a una determinada realitat territorial que és, en si
mateixa, asimètrica.
Sobre aquesta qüestió s’hi pronuncia també l’informe de la gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació, de data 4 de desembre del 2017, en el segon
paràgraf del primer apartat, en base a la següent argumentació:
“ (...) Pel que fa a l’ús de les competències de la Diputació de Barcelona en els
311 municipis sense que el seu exercici resulti desigual:
L’aplicació del sentit d’aquesta al·legació faria impossible el desplegament de
cap política pública que no fos la de repartir els recursos existents en funció del
nombre de municipis o de la seva població. És evident que la Diputació de
Barcelona en funció de les seves competències decideix fixar l’objecte de les
seves subvencions, així com els requisits d’accés i els criteris de valoració a
partir de la seva visió estratègica i degudament aprovada per l’òrgan competent i
amb informes favorables de la seva intervenció i secretaria.
El requeriment reconeix com a consideració adient en relació a l’asimetria
territorial el que disposa l’article 5 del PMP relatiu al reconeixement específic del
petit municipi. El punt 12 és un altre concreció d’aquesta consideració d’asimetria
territorial com queda palès en aquest informe.(...)”
8. Així mateix, el criteri de puntuació referit a l’equilibri territorial no té per
finalitat penalitzar els municipis que formin part de l’Àrea Metropolitana, sinó
corregir eventuals desavantatges quant al grau de perfecció tècnica dels
projectes que es presentin i en relació amb el compliment dels requisits
exigits a l’art.2 del règim regulador del Programa complementari de
referència. L’esmentat informe de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació de 4 de desembre de 2017 ho contempla, de forma expressa, en el tercer
paràgraf del primer apartat, en els termes literals següents:
“(...) En relació a la motivació per donar prioritat als municipis de fora de l’AMB
Aquesta s’exposa als punts 12, 13 i 15 de l’apartat de fets del règim regulador.
D’una banda hi ha el fet que aquests municipis no es van poder beneficiar dels
ajuts per valor de 30 milions d’euros que l’AMB va atorgar en dues convocatòries
dels anys 2014 i 2015. D’altra banda el Programa complementari s’articula des
de la necessària asimetria territorial per aconseguir l’equilibri entre els territoris.
A més el fet que molts municipis de l’AMB es presentessin a la convocatòria de
l’AMB fa que els seus projectes estiguin més madurs ja que tenen gran part de la
84

Àrea de Presidència
Secretaria General

feina feta (diagnosis, avantprojectes o projectes executius,...). Això els posa en
clara avantatge respecte la resta en termes de maduresa i visió estratègica, dos
dels principals criteris de valoració.
També el fet que molts projectes que la Diputació de Barcelona pretén finançar,
ja hagin rebut finançament per part de l’AMB fa que les necessitats dels
municipis amb polígons de la resta del territori es considerin relativament més
prioritaris.
De tota manera el principal argument per justificar i motivar és l’equilibri territorial
en el sentit de prioritzar els territoris no metropolitans degut a un conjunt de
raons socioeconòmiques:
La inversió pública en aquest territoris contribueix a evitar-ne el despoblament i a
un repartiment de la riquesa més equitatiu entre tots els municipis.
A continuació es presenten alguns indicadors que il·lustren la major necessitat
d’intervenció en els municipis de fora de l’AMB.

Indicadors

AMB (no Bcn)

Població total
Nbre municipis
Atur registrat
Renda per habitant
PIB per habitant
Empreses industrials
Total empreses
% empreses industrials sobre total
Llocs de treball a la industria

1.617.854
35
11,69%
14.880,37 €
24.478,00 €
4.837
41.546
11,64%
16,33%

Resta província
2.316.080
275
12,60%
14.255,15 €
23.757,00 €
10.936
68.675
15,92%
27,25%

Font: Hermes: població 2016; atur 2017-oct; Rda per hab 2015 ; PIB per hab
2016; empreses i llocs de treball per sector 2017/3T ;
 La taxa d’atur dels municipis de fora de la AMB (en endavant, resta de la
província) se situa gairebé 1 punt per sobre de la taxa dels de l’AMB excepte
Barcelona ciutat.
 La renda per habitant dels municipis de la resta de la província és de 625
euros euros inferior a la de l’AMB sense Barcelona ciutat en valors absoluts i
un 4,3% inferior en termes relatius.
 Tot i això el pes de la industria en la resta de la província és molt més elevat
que a l’AMB sense Barcelona ciutat tant pel que fa al nombre d’empreses com
d’assalariats. Les empreses industrials representen el 15,92% del total als
municipis de la resta de la província i en canvi només el 11,64% a l’AMB
excepte Barcelona ciutat. Els llocs de treball a la indústria a la resta de la
província gairebé dobla la de l’AMB sense la ciutat de Barcelona (27,25%
versus 16,33%).
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 En conclusió per justificar la necessitat d’aplicar mesures de reequilibri
territorial fer palès que els municipis de la resta de la província tenen una
major necessitat d’inversió pública, tant per la seva situació socioeconòmica
en clar desavantatge amb l’AMB (més atur i menys renda per càpita i PIB per
habitant) i pel major pes de la indústria en la seva economia, fet que justifica
que aquest sigui un sector clau en aquest territori.(...)”
Igualment, l’exercici de la potestat discrecional de les administracions públiques en
l’activitat de foment, i més concretament, en el desplegament de les bases
reguladores que regiran la concessió dels ajuts, en els termes de l’art. 17.3.e) LGS,
empara la Diputació de Barcelona a determinar, sempre de conformitat amb
els principis generals i amb la normativa aplicable, els criteris que regiran la
concessió dels ajuts que tingui a bé a concedir per via de qualsevol dels
procediments de concessió de subvencions regulats a la normativa
corresponent.
Per tant, l’exercici de la potestat discrecional per la Diputació de Barcelona en
la concreció del criteri referit a “equilibri territorial” queda degudament
justificat en la mesura que el criteri de puntuació relatiu a “equilibri territorial” es
fonamenta, d’una banda, en la consideració de l’asimetria territorial en el marc de
l’exercici de les competències de cooperació i assistència local d’aquesta
Corporació i, de l’altra, en la potestat discrecional de l’administració per a concretar
les bases reguladores en consonància amb els objectius estratègics establerts pel
govern corresponent. A aquests efectes, es considera justificat tant el tractament
diferenciat en favor dels municipis de menor dimensió (art. 5 del règim regulador),
com la consideració del criteri relatiu a “equilibri territorial” (art. 18.1 i 2 del règim
regulador) en respondre, ambdues previsions, a la voluntat de corregir eventuals
desequilibris entre municipis.
9. A més, tampoc queda acreditat, en cap cas, que la previsió del criteri de
puntuació de referència comporti l’exclusió dels municipis de l’AMB ni la seva
discriminació “de facto”. De fet, tots els municipis de la demarcació de Barcelona
són destinataris del Programa complementari i tots ells es regeixen, de forma
objectiva, per les disposicions contingudes en el règim regulador, d’ençà de la seva
aprovació per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’octubre
de 2017. Igualment, aquesta Corporació està vinculada a l’aplicació objectiva dels
criteris de puntuació i a les normes de procediment definides a les bases
reguladores, en la mesura que la resolució de l’ajut esdevé un acte de contingut
reglat.
En línia amb aquesta consideració, el Tribunal Suprem, en la Sentència de 8 de
juliol de 2014 (rec 2882/2011), es pronuncia sobre els límits de la discrecionalitat en
la configuració del règim regulador de les subvencions i sobre el caràcter reglat del
seu atorgament, en els termes literals següents:
“(...) En primer lugar, el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el
ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero
una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la
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discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro
voluntarismo de aquellas. (...)”.
En aquest sentit es pronuncia també l’informe de la gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació en el seu apartat primer, paràgraf quart:
“(...) D’entrada no és correcta l’apreciació que es fa de que s’estan “restant”
punts als municipis de l’AMB. La puntuació final s’obté partint de zero i sumant
les puntuacions dels diferents criteris i no partint de la puntuació màxima i
descomptant els punts no assolits.
La puntuació no es fa de forma discrecional i genèrica. Els criteris de valoració
són concrets i clars i s’apliquen de forma objectiva. (...)”
10. Quant a l’eventual compatibilitat entre els ajuts del Programa complementari de
referència i els concedits en el marc de les convocatòries aprovades per l’AMB el
anys 2014 i 2015, en el cas que ens ocupa, on es qüestiona la viabilitat jurídica
del criteri de puntuació referit a “equilibri territorial”, no s’aprecia cap relació
amb el règim de compatibilitat dels ajuts. De fet, la consideració dels ajuts de
l’AMB, en el punt 12è de l’exposició de motius, en línia amb l’exposat amb
anterioritat, s’efectua als mers efectes de vetllar per l’equilibri territorial en la
determinació d’ajuts, procurant recolzar als municipis que, en no formar part de
l’AMB, no es van veure beneficiats per ajuts adreçats al desplegament
d’actuacions en polígons i, en conseqüència, no disposen dels mateixos mitjans ni
parteixen del mateix punt quant a la qualitat tècnica dels projectes, ni pel que fa al
grau de desenvolupament dels respectius polígons.
Més enllà d’aquesta constatació prèvia, i, malgrat no haver-hi una coincidència
exacta en la descripció d’actuacions subvencionables en les respectives
convocatòries, el Programa complementari de modernització de polígons sí
que preveuria com a subvencionables actuacions que van ser finançades en
el marc de les convocatòries aprovades per l’AMB. De fet, l’art. 3 del règim
regulador, al qual es fa referència en el requeriment formulat per l’AMB, determina
un seguit d’àmbits d’actuació que admeten, en el seu si, el desplegament de
diverses actuacions, entre les quals hi cabrien les que, en el seu moment, va
subvencionar l’AMB.
L’informe de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de data 4
de desembre de 2017, es pronuncia en aquest sentit en el darrer epígraf de
l’apartat primer:
“(...) El requeriment de l’AMB esmenta que no coincideixen de manera íntegra
les actuacions subvencionables en una i altra convocatòria. La no coincidència
de forma íntegra no vol dir que no hi hagi una part molt rellevant de coincidència.
La major part d’actuacions contemplades en les dues convocatòries de l’AMB
coincideixen amb les de la Diputació:
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- 1a convocatòria de l’AMB
recollida de residus; d); e)
les empreses del PAE;
- 2a convocatòria de l’AMB
recollida de residus; d); e)
les empreses del PAE.

de 28/10/2014: coincideixen a); b); c) excepte
i f) en edificis municipals destinats a serveis a
de 19/05/2017: coincideixen a); b); c) excepte
i f) en edificis municipals destinats a serveis a

Les actuacions que la Diputació contempla i no estaven previstes a les
convocatòries de l’AMB són: simbiosi industrial, promoció i reconversió i suposen
només 3 dels 9 àmbits d’actuació possibles. Precisament aquests són àmbits en
els que el nivell d’actuació per part del municipis es preveu sigui bastant inferior
a la resta tenint en compte les circumstàncies actuals i la situació dels polígons a
la província. A més en el cas de reconversió no són elegibles despeses
d’inversió, només les de planejament urbà (...)”
11. En línia amb l’anterior, i pel que fa a l’existència d’una eventual contradicció entre
els criteris de puntuació establerts a l’art. 18.1 i 2 del règim regulador, pels quals
es confereix una puntuació addicional als municipis que no s’integrin en l’AMB, i la
previsió de l’art. 11, sobre compatibilitat dels ajuts amb els que s’atorgui per altres
administracions públiques o privades, la LGS, al seu art. 17.3.m) reconeix a
l’administració que aprova la convocatòria de subvencions la potestat de
concretar el règim de compatibilitats, en base a l’exercici de la potestat
discrecional:
“(...) La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones
concretará, como mínimo, los siguientes extremos:
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. (...)”
Per tant, la potestat de definir el règim de compatibilitat amb altes ajuts correspon
a l’ens que aprovi les bases reguladores en base a l’exercici de la discrecionalitat
administrativa.
12. Finalment, la referència al fet que la compatibilitat s’hagi de predicar “pro
futuro” en base als arts. 14.1 i 19.2 de la LGS, tampoc guarda cap mena de
vinculació amb l’objecte central de la reclamació prèvia.
Així mateix, l’informe de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació, de data 4 de desembre del 2017, es pronuncia en aquests mateixos
termes en el seu apartat segon:
“(...) El motiu de donar més punts als municipis de fora de l’AMB no té a veure
amb la incompatibilitat dels ajuts sinó amb la voluntat de reequilibri territorial. Per
tant una sol·licitud d’un municipi de l’AMB que es presenti i que, en funció de la
seva puntuació sigui beneficiari d’una subvenció, podrà complementar la de la
Diputació amb la de qualsevol altre administració o recurs.
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És irrellevant que en les convocatòries de l’AMB els beneficiaris poguessin ser
també altres actors a més dels municipis. En primer lloc perquè això no impedia
que els municipis s’hi poguessin presentar i en segon lloc perquè amb
independència del beneficiari, les actuacions s’aplicaven i milloraven la situació
del polígons de l’AMB. (...)”
13. En darrer terme, el punt tercer de l’informe de la gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació, de data 4 de desembre del 2017, es pronuncia sobre
l’al·legació relativa al finançament de la Diputació de Barcelona i de l’AMB en base
al següent raonament:
“(...) En el cas d’aquesta al·legació basada en l’origen dels fons tant de l’AMB
com de la Diputació, d’entrada caldria aclarir dues qüestions.
En primer lloc, el propi requeriment aporta dades en relació a l’origen dels fons
de l’AMB per un total del 42,85% dels seus ingressos, sense especificar d’on
provenen la resta, fet aquest que com a mínim posaria en qüestió l’afirmació que
es fa de que “....les inversions que ha fet l’AMB en el seu àmbit en matèria de
polígons industrials provenen de les aportacions dels ajuntaments i dels
impostos dels ciutadans metropolitans....”.
En segon lloc, hi ha una imprecisió important en relació a l’origen del
finançament de la Diputació de Barcelona que es diu que prové de
transferències de l’Estat i de la Generalitat. En cap cas el finançament de la
Diputació de Barcelona prové de la Generalitat de Catalunya.
Tot i així, aquest aspectes no semblen determinants per la situació que ens
ocupa donat que qualsevol organització, en aquest cas tant l’AMB com la
Diputació, tenen la possibilitat de destinar els fons de què disposen, dins les
seves competències i en el marc de la normativa que sigui d’aplicació, en funció
de les decisions dels seus òrgans de govern. (...)”
14. Per tant, ateses les argumentacions esgrimides i sostenint que l’acord adoptat per
la Junta de Govern, en sessió celebrada de 26 d’octubre de 2017, pel qual es va
aprovar el Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim
regulador i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, és procedent en Dret, es considera que el
requeriment formulat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de rebutjar, tal i
com expressament es fa constar en l’informe emès per la gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació en data 4 de desembre del 2017 (Annex 1).
Tanmateix, de cara a futures convocatòries d’anàloga naturalesa, s’estudiarà la
pertinença d’implementar en el règim de les mateixes les consideracions
exposades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Fonaments de dret
Vist el punt 7.2.a) de la Refosa número 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple ,
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pels quals es preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de
Govern aprovar la creació de programes complementaris i el seu règim. L'apartat
7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la Presidència la competència per a elevar
a la Junta de Govern la creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- REBUTJAR el requeriment presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
contra l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió celebrada de 26 d’octubre de
2017, pel qual es va aprovar el Programa complementari de modernització de
polígons, el seu règim regulador i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe emès
per la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de data 4 de desembre
de 2017 (Annex 1) i segons les consideracions desenvolupades en la part expositiva
del present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa, dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: A veure, aquest és un Programa que, com bé
recull el seu contingut, el que intenta és impulsar l’estructura productiva local, el
foment de l’ocupació, afavorir la cohesió territorial... I veiem que, en certa manera, les
bases amb les quals poden concórrer els municipis penalitzen els ajuntaments de
l’Àrea Metropolitana. En certa forma, l’argument que es dona és que els ajuntaments
de l’Àrea Metropolitana ja accedeixen als ajuts que va atorgar la pròpia Àrea, que són,
aproximadament, de trenta milions d’euros i que, per tant, això, en el que fa referència
als ajuts de la Diputació, als ajuntaments que pertanyem a l’Àrea ens suposa quinze
punts menys sobre els cent; i has de tenir un mínim de setanta-cinc.
Clar, considerem que aquesta valoració no és adequada, en tant en quant estem
parlant de que els recursos que s’atorguen dintre de la convocatòria de l’Àrea
Metropolitana, encara que la finalitat pugui ser la mateixa, són recursos pròpiament
municipals i que, per tant, el component de la convocatòria dels recursos de l’Àrea
Metropolitana... de la Diputació de Barcelona inclou, bàsicament, els que els nodreix el
Pla, que són impostos, transferències de l’Estat i de la Generalitat; que és més d’un
cinquanta per cent de l’estructura quant a les subvencions que s’atorguen des de la
Diputació. Què vull dir? Que això està penalitzant els ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana. No és pas de rebut que perquè hi hagi una convocatòria amb recursos
propis no puguem optar, o si podem optar ens exclogui de sortida, pel fet que se’ns
treuen punts. Perquè no podem deixar de banda que estem parlant del cinquanta-vuit
per cent de la població de la demarcació de la Diputació provincial de Barcelona; o
d’un seixanta-vuit per cent de llocs de treball; o un seixanta-tres per cent de les
empreses i del setanta per cent del PIB. Per tant, nosaltres, si no s’estimen, com ha
estat el cas, les al·legacions que hem fet, recorrerem per la via contenciósadministrativa, perquè considerem que s’està perjudicant un territori quan, en aquest
cas, s’està perjudicant bàsicament l’accedir a fons i recursos que no són pròpiament
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els municipals. Perquè a l’Àrea Metropolitana, i reitero, són diners dels propis
ajuntaments però aquí estem parlant d’altres recursos. Per tant, aquest és el motiu pel
qual, per primera vegada, hem votat en contra d’un punt que considerem prou
important, sent l’objectiu, tant de la Diputació com en aquest cas del conjunt de
municipis que formem part de l’Àrea Metropolitana, promoure precisament aquesta
millora de l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació.
Seguidament la presidenta dona la paraula a la diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació, senyora Recasens (CiU), qui diu: Bé, només, jo crec que
ara tampoc és el moment d’entrar molt en detall. Jo crec que valdrà la pena perquè
tenia intenció, i la presidenta així també ens ho ha demanat, de poder interlocutar per
veure una miqueta com traiem una mica l’aigua clara. Crec que no seria una bona
notícia acabar en el contenciós entre administracions per una cosa que ha de ser bona
per als municipis i, per tant, estic convençudíssima que arribarem a un acord.
Només algunes coses. La senyora Parlon ara deia, no és que clar, els recursos dels
els municipis no... A l’Àrea Metropolitana això passa amb el quaranta-dos per cent dels
recursos, per tant, tampoc és cert que hi hagi una reversió al cent per cent dels
recursos. Dit això, no és ben bé... No és que amb aquesta convocatòria nosaltres
penalitzem els municipis de l’Àrea Metropolitana sinó que el que estem fent és
incentivar, perquè és una funció de la Diputació, el reequilibri quan fem un repartiment
de recursos i unes convocatòries d’aquesta dimensió, el reequilibri, també, del nostre
territori. I, per tant, nosaltres el que estem fent és posar un criteri, un indicador que en
el conjunt d’indicadors, i vostè ara mateix ho deia, en els setanta-cinc punts, aquests
quinze punts estan en un quart o cinquè lloc en el rànquing d’importància a l’hora de
puntuar; per tant, el que estem fent és donar uns quinze punts que puguin
desincentivar. Dit això, hi ha molts altres punts que s’atorguen a la convocatòria i que
beneficien expressament els municipis de l’Àrea Metropolitana. Per què? Perquè
estem donant punts, per exemple, segons la dimensió dels polígons; i segons la
dimensió dels polígons tots aquests recauen en l’Àrea Metropolitana. Estem donant,
per exemple, més punts segons si la convocatòria es presenta en, com a major
nombre de treballadors beneficiats més punts se’ls hi atorgarà. Tot això va molt en
relació amb la dimensió dels polígons i, per tant, cau a favor dels municipis de l’Àrea
Metropolitana. O, per exemple, del nombre d’empreses afectades en positiu,
evidentment. Per tant, tot això són punts que tindran els municipis, els polígons que es
presentin de l’Àrea Metropolitana i no els tindran els municipis que es presentin de la
resta de la demarcació.
Més coses per poder explicar. Clar, nosaltres el que estem fent és corregir aquesta
asimetria, corregir una asimetria que existeix i perquè el territori la té. Fixi’s que els
indicadors socioeconòmics ens diuen que nosaltres tenim competències per
reequilibrar, perquè on hi ha més empreses i més polígons també és veritat que és on
hi ha menys atur i més PIB i renda per càpita; per tant, nosaltres necessitem, també,
reequilibrar, segons els indicadors socioeconòmics, el poder, al final, estendre aquest
reequilibri quant a criteris de renda per càpita, de PIB, de nombre d’empreses
beneficiades, nombre de treballadors, etcètera, etcètera.
Dit això i ja per acabar. Aquesta és una primera convocatòria de quinze milions
d’euros. Nosaltres hem anunciat dues convocatòries amb un total de trenta milions
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d’euros. També podem, amb la segona convocatòria, veure si hi ha algun criteri que
realment no ens ha funcionat o que realment ens ha d’ajudar a reequilibrar, tornar a
canviar perquè tornarem a fer bases noves, convocatòria nova amb nous punts i nous
criteris de redistribució. De totes maneres, la nostra intenció, i així ens ho ha demanat
la presidenta, és no litigar sinó arribar a un acord i, per tant, resoldre aquestes
al·legacions. Intentar arribar a un acord amb l’Àrea Metropolitana perquè entenem que
no és bo entre administracions i entre institucions, en una convocatòria com aquesta,
que havia de ser absolutament positiva i de reequilibri, de redistribució territorial i
d’incentivació de generació de llocs de treball, acabar amb un litigi jurídic que no ens
beneficiarà a ningú. A més a més, què farem? Repartir els diners als municipis amb el
perill que després ens els hagin de tornar. O sigui, jo crec que ningú vol paralitzar
aquesta convocatòria i tots hem de fer allò una mica de sentit comú i de veure com ho
podem resoldre.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. En tot cas, la reflexió,
també, que voldria fer és que és evident que tots nosaltres som alcaldes, regidors d’un
municipi en concret i vetllem per la millor o les millors oportunitats per al nostre
municipi. Però, també, demano a tots els que estem presents, a l’hora de guiar una
institució com la Diputació, que tinguem en compte la globalitat del territori. Per tant, de
la mateixa manera que quan fem qualsevol convocatòria de programes l’Ajuntament
de Barcelona sempre està exclòs, i l’Ajuntament de Barcelona no es queixa; si se’ns
queixés l’Ajuntament de Barcelona, pensem com hauríem de redistribuir els recursos
entre nosaltres. Per tant, jo demanaria que abans d’anunciar aquest litigi es sigui,
també, prudent; tenint en compte que, a veure, estem intentant treballar de manera
conjunta i penso que, crec que al meu entendre, que l’actitud en aquest cas dels
tècnics de l’Àrea Metropolitana ha sigut una mica massa agressiva, en aquest sentit.
Escolteu, les administracions ens hem de posar d’acord, tenim un objectiu comú que
és vetllar per tot el territori i, per tant, mirem quines oportunitats hi ha en el territori, des
de la màxima legitimitat que té cada alcalde per reivindicar el màxim per a la seva
ciutat; però intentem tenir una visió de conjunt i una globalitat, sense que això impliqui
discriminació, sense que això impliqui manca d’oportunitats. Penso que és un Pla que
va en dues edicions. És un Pla que té, ara, aquesta convocatòria de quinze milions
d’euros. Penso que és inoportú aturar, en aquest moment, aquest Pla. Penso que
l’hem de tirar endavant i que tenim una oportunitat per poder dialogar i, per tant,
nosaltres, des de la Diputació apel·lem al diàleg abans que al contenciós.
Intervé, de nou, la diputada senyora Recasens (CiU), i diu: Una cosa, abans de que
la senyora Parlon, no sé si vol tornar a parlar. L’Àrea Metropolitana també està fent
una convocatòria d’ajuts a polígons i que, per tant, cavalcarà amb aquesta. Jo vull,
també, deixar molt clar que no és incompatible. És a dir, un mateix municipi que
presenti sol·licitud d’ajut a la convocatòria de l’Àrea Metropolitana i de la Diputació pot
guanyar les dues convocatòries i rebrà els dos ajuts. Per tant, no és excloent ni
incompatible, al revés, sumarà. Per tant, des d’aquesta vessant jo crec que, és al
revés. Municipis que només es podran presentar a la nostra convocatòria, perquè no
són municipis de l’Àrea Metropolitana, sí que poden quedar agreujats en el sentit de
que poden quedar-se sense cap tipus d’ajuts; i hi haurà municipis amb un polígon que
rebran els dos tipus d’ajuts, el de l’Àrea i el de la Diputació.

92

Àrea de Presidència
Secretaria General

Dit això jo també... Políticament a mi ningú m’ha fet arribar, és a dir, el primer que he
tingut jo coneixement, i amb el senyor Collboni ens veiem molt i parlem molt, el primer
que jo he rebut és un escrit dels tècnics de l’Àrea... Bé, un escrit no; un escrit
d’al·legacions directament i, per tant, aquí també jo, una mica dolguda francament
també l’hi he de dir, que no ens hagin políticament parlat abans d’haver entrat cap
escrit ni res, però jo apel·lo, també, a la responsabilitat de tothom.
A continuació la vicepresidenta senyora Parlon (PSC-CP), diu: Sí que apuntava... Jo
no conec l’actitud dels tècnics de l’Àrea Metropolitana. Si llegeixes l’informe amb les
al·legacions que fan jo crec que són adequades i són correctes. Que hi hagi una
convocatòria de l’Àrea Metropolitana per subvencionar polígons d’alguns dels
ajuntaments que en formen part, amb recursos dels ajuntaments, jo crec que no ha
d’excloure a d’altres ajuntaments que es puguin presentar a aquesta convocatòria, ni
penalitzar-los que, en certa manera, és el que succeeix. Perquè ja veurem, quan es
distribueixin els quinze milions d’euros, quants ajuntaments de l’Àrea Metropolitana
queden inclosos. I, per altra banda, els indicadors socioeconòmics sí que són bons,
evidentment, per la situació d’alguns dels municipis del Baix Llobregat però també hi
ha d’altres municipis de l’Àrea Metropolitana, com som tots els del Besòs, que no
tenen aquests indicadors, ni d’un grau d’ocupabilitat ni d’ocupació, ni els indicadors
que abans apuntàveu. Per tant, en certa forma, aquí el que es demana és que es
revisin els criteris.
Evidentment l’Àrea Metropolitana és una altra institució supramunicipal, i si finalment
decideix anar per la via contenciós-administrativa això s’ha de parlar en una altra taula,
no és motiu de parlar-ho aquí. Però sí que, com a mínim, revisar els criteris que donen
cos a que es treguin quinze punts menys sobre els cent, sent el tall d’exclusió el
setanta-cinc; que es revisi, perquè això pot perjudicar alguns ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana que no tenen aquests indicadors econòmics que abans tu apuntaves.
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar
l’import de concessió dels ajuts del Programa complementari de transicions
educatives per al curs 2017-2018, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

Amb la finalitat de contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al
sistema educatiu i millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d'aquesta
manera, facilitar les possibilitats d'èxit personal i professional de la població a la
demarcació de Barcelona, sota els principis d'igualtat d'oportunitats, educació
inclusiva, equitat territorial i suficiència financera, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en data 29 de juny de 2017, va aprovar el Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (AJG 289/17).
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2.

El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea de
Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona. El programa s’articula en
tres línies d'actuació:
a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius, que
inclou tant cicles formatius de grau mitja com de grau superior.
b. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans d'iniciació professional (PIP).
c. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans de transició al treball (PTT).

La Junta de Govern de la Diputació, en data 5 d'octubre de 2017, va aprovar la
concessió d'ajuts en el marc de l’esmentat Programa, per a l'efectivitat de la qual calia
que l'ens destinatari, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
publicació de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, presentés
l'acceptació de l'ajut (AJG 429/17). Aquesta concessió es va aprovar en el BOPB d’11
d’octubre de 2017.
3. En el mateix acte que va aprovar la concessió d’ajuts també es va modificar l'article
18 del règim del Programa, per tal de de fer possible que en l'acte d'aprovació de
les renúncies totals o parcials, les quantitats alliberades per cada Línia es puguin
destinar a incrementar, de forma proporcional, l'import de concessió dels ens
beneficiaris de la mateixa Línia que hagin acceptat en les condicions establertes.
4. Transcorregut el termini d’acceptació, el gerent de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona, en data 30 de novembre de 2017, ha emès informe, el qual
s’incorpora a l’expedient, en què es deixa constància de la verificació de la
documentació aportada pels ens sol·licitants i es fa una proposta per incrementar
els ajuts concedits com a conseqüència de saldos alliberats per renúncies,
acceptacions parcials i acceptacions desestimades. A continuació, es fa una
reproducció parcial de l’esmentat informe:
“
1. Fets
La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 29 de juny de 2017, va aprovar la
creació del Programa complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018 i el
seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". El Programa
té per objecte l’atorgament d'ajuts econòmics pel procediment de concurrència pública que
es destinen a finançar dispositius i serveis públics locals de formació amb la finalitat de
contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i de millorar
els nivells competencials i les qualificacions de la població de la demarcació de Barcelona.
Han tingut la consideració d’ens destinataris d’aquest ajuts els municipis i les comarques de
la demarcació de Barcelona, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats,
les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de
Barcelona (article 3.1 del règim regulador).
En el mateix acte d’aprovació d’aquest Programa complementari, s’aprovà una retenció de
crèdit per un import d'un milió set-cents mil EUR (1.700.000,00 EUR), amb càrrec de
l'aplicació pressupostària G/40300/32000/46282 del pressupost ordinari vigent; imputació
que es fa amb caràcter estimatiu i sense perjudici que la despesa es disposi a l'econòmic
corresponent en funció de la naturalesa de l'ens beneficiari.
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El programa complementari estableix una proposta de concessió d’ajuts econòmics per al
conjunt d’ens destinataris distribuïda de la següent manera (article 7.3 del règim regulador):
-

-

-

Línia 1: de la quantia prevista d'un milió EUR (1.000.000 EUR) per a la Línia 1,
cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius. De les comprovacions i càlculs
en resulta la proposta de concessió de la quantia màxima de nou cents vuitanta
tres mil cinc cents euros (983.500 EUR)
Línia 2: de la quantia prevista de dos-cents mil EUR (200.000 EUR) per a la Línia 2,
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional
(PIP). De les comprovacions i càlculs en resulta la proposta de concessió per una
quantia màxima de dos-cents mil euros (200.000 EUR)
Línia 3: de la quantia prevista de cinc-cents mil EUR (500.000 EUR) per a la Línia 3,
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball
(PTT). De les comprovacions i càlculs en resulta la proposta de concessió per una
quantia màxima de cinc-cents mil euros (500.000 EUR):

Els ens destinataris han de manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts
corresponents, com a màxim fins al 13 de novembre de 2017, a través de la presentació del
model d'acceptació P3-007-16, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació (article 18.3
del règim).
Amb el tràmit d'acceptació l'ens beneficiari ha d'acreditar:
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d'un mínim de 10 alumnes. Quan els
cursos i programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest
mínim serà de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà considerada
com a dues: una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà i una per
cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau superior.
b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d'acreditar que els alumnes inscrits
compleixen els requisits establerts a la base 5.1 de l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de
juliol.
c. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 2 d'aquest Programa han
d'acreditar també l'existència d'autorització del Departament d'Ensenyament.
d. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 3 d'aquest Programa han
d'acreditar també l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament
d'Ensenyament per al seu finançament.
Correspon ara a aquesta gerència instruir l’acceptació d’aquests ajuts, realitzar els càlculs
dels ajuts econòmics individualitzats i proposar la concessió definitiva, fets pels que s’emet
el present informe.
2. Verificació i classificació de les acceptacions
Transcorregut el termini màxim d’acceptació s’ha procedit a verificar la informació obtinguda.
Si el model no s'ha presentat o s'ha presentat amb defectes subsanables, la gerència de
Serveis de Serveis d’Educació ha requerit la presentació o l'esmena, habilitant un nou
termini de deu dies hàbils per a la seva presentació a partir del dia següent a la recepció del
requeriment (article 18.6 del règim). Finalitzats els requeriments, s’ha obtingut resposta per
la totalitat d’ens destinataris i s’han classificat d’acord amb el següent:
2.1 Renúncies
Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius
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Han manifestat la seva renúncia a través de la Seu electrònica de la Diputació:
- L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en data 10 de novembre de 2017, ha
presentat la seva renúncia a l’ajut econòmic concedit (11.500,00 EUR) per no poder
dur a terme el curs per falta d’inscripcions.
- L’ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en data 30 d’octubre de 2017, ha
presentat la seva renúncia a l’ajut econòmic concedit (11.500,00 EUR) per no poder
dur a terme el curs per falta d’inscripcions.
- El Consorci de Promoció dels Municipis del Lluçanès, en data 17 de novembre de
2017, ha presentat la seva renúncia a l’ajut econòmic concedit (27.800,00 EUR) per
no poder dur a terme els cursos per falta d’inscripcions.



No presenten acceptació transcorregut el termini d’acceptació (13/11/2017) ni després
del període d’audiència de 10 dies hàbils (29/11/2017) els següents ens destinataris, i
per tant, transcorregut aquest termini s’entén que han renunciat tàcitament a la
percepció dels imports (article 18.7 del règim):
-

L’ajuntament de Capellades, renúncia tàcita a l’ajut econòmic concedit (11.500,00
EUR) per no poder dur a terme el curs per falta d’inscripcions.
L’ajuntament de Roda de Ter, renúncia tàcita a l’ajut econòmic concedit (11.500,00
EUR) per no poder dur a terme el curs per falta d’inscripcions

Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d’iniciació professional
(PIP)


No presenta acceptació transcorregut el termini d’acceptació (13/11/2017) ni després
del període d’audiència de 10 dies hàbils (29/11/2017) el següent ens destinatari, i per
tant, transcorregut aquest termini s’entén que ha renunciat tàcitament a la percepció
dels imports (article 18.7 del règim):
-

L’Hospitalet de Llobregat, renúncia tàcita a l’ajut econòmic concedit (12.048,69
EUR) per no poder realitzar el curs degut a que no pot disposar d’un espai que
s’ajusti a la nova normativa.

2.2 Acceptacions parcials
Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius
-

L’ajuntament de La Garriga fa acceptació parcial de l’import total concedit
(19.752,57 EUR). Accepta la quantitat corresponent a la línia 2 (8.252,57 EUR) i no
accepta la quantitat de la línia 1 (11.500,00EUR) per no poder iniciar el curs per falta
d’inscripcions.

2.3. Acceptacions parcials corregides
Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius


Els següents ens destinataris presenten acceptació total de la quantitat concedida per
la realització dels cursos però cal aplicar la correcció i desestimar la part corresponent
al curs de preparació d’accés a cicles de grau mig, ja que tot i realitzar el curs, no
poden acreditar el mínim de 10 alumnes inscrits.
- L’ajuntament de Castellbisbal, realitza el curs de preparació a cicles de grau mig
amb 5 alumnes i no acredita el mínim d’alumnes. Per tant es desestima la part
corresponent al curs de preparació de cicles de grau mig (11.500,00EUR), però si
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-

que es manté la concessió del curs d’accés a grau superior ( 16.300,00EUR).
(Article 13.1.d del règim).
L’ajuntament de Montmeló, realitza el curs de preparació a cicles de grau mig amb 8
alumnes i no acredita el mínim d’alumnes. Per tant es desestima la part
corresponent al curs de preparació de cicles de grau mig (11.500,00EUR), però si
que es manté la concessió del curs d’accés a grau superior ( 16.300,00EUR).
(Article 13.1.d del règim).

2.4. Acceptacions desestimades en la totalitat
Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius.
-

-

L’ajuntament de Pineda de Mar presenta acceptació parcial corresponent al curs
d’accés a grau superior (16.300,00EUR) però s’ha de desestimar ja que no compleix
el criteri que condiciona l’aportació a aquest curs a la realització del curs de
preparació a grau mig, que no ha pogut iniciar per falta d’inscripcions. Es desestima
en la totalitat (Article 13.1 del règim).
L’ajuntament de Vilassar de Mar presenta acceptació total (27.800,00 EUR) però
s’ha de desestimar ja que no compleix el criteri que condiciona l’aportació del curs
de preparació a grau superior a la realització del curs de preparació a grau mig. Els
curs d’accés a grau mig no s’ha iniciat ja que han derivat els 5 alumnes que tenien
al curs de GES. Es desestima en la totalitat (Article 13.1 del règim).

Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball
(PTT)
- L’ajuntament de Rubí presenta acceptació total corresponent al l’import concedit
(22.586,83 EUR) per el desenvolupament de quatre cursos de PFI en modalitat de
Plans de Transició al Treball. Un cop revisada la documentació i contrastada amb la
Resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del 20
de juny de 2017, relativa als establiments i centres educatius per impartir programes
de formació o inserció, s’observa que finalment no compleix els criteris de concessió
corresponents a la línia 3. Es desestima en la totalitat (Article 13.3 del règim).
2.5 Acceptacions totals
Els 63 (seixanta-tres) ens destinataris restants han acceptat la totalitat dels ajuts concedits
en el marc d’aquest Programa complementari.
3. Determinació de les quanties finals
3.1 Quanties corresponents a la Línia 1: cursos de preparació per a l'accés a cicles
formatius
En el procés d’acceptació es determina un total de trenta tres ens (33 ens) que acrediten
pressupost de realització de cursos de preparació d’accés a cicles formatius de grau mig del
que en resulta un reconeixement d’imports de concessió de tres-cents setanta-nou mil
cinc-cents euros (379.500,00 EUR), equivalent al producte del nombre d’ens acreditants
(33 ens) per l’import màxim previst a l’article 13.1 del règim d’aquest programa
complementari (11.500 EUR).
En el procés d’acceptació es determina un total de vint-i-set ens (27 ens) que acrediten
pressupost de realització de cursos de preparació d’accés a cicles formatius de grau
superior del que en resulta un reconeixement d’imports de concessió de quatre cents
quaranta mil cent euros (440.100 EUR), equivalent al producte del nombre d’ens
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acreditants (27 ens) per l’import màxim previst a l’article 13.1 del règim d’aquest programa
complementari (16.300 EUR).
De les comprovacions i càlculs anteriors en resulta la següent proposta de concessió final
per a la Línia 1, cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, per una quantia
màxima de vuit-cents dinou mil sis-cents euros (819.600 EUR)

Codi INE
08007
08252
08031
08033
08035
08040
08046
08051
08054
08067
08074
08106
08110
08119
08126
08135
08156
08167
08191
08196
08238
08202
08218
08231
08262
08251
08259
08267
08270
08274
08279
08283
08284
08295
TOTAL

Ens
Ajuntament d' Arenys de Munt
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vallirana
Altres de Consell Comarcal del Moianès
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Import per
realització cursos
accés cicles
formatiu de grau
mig
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
0,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
0,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €

Import per
realització cursos
accés cicles
formatiu de grau
superior
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
0,00 €

11.500,00 €

16.300,00 €

11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
379.500,00 €

16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
440.100,00 €
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3.2 Quanties corresponents a la Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en
modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
En aplicació de l’article 13.2 del règim d’aquest Programa complementari, cada ens
sol·licitant que acrediti la realització de Plans d’Iniciació Professional amb expressió de les
seves fonts de finançament, percebrà un import únic equivalent al cinquanta per cent (50%)
del pressupost de despeses a càrrec de l'ens, i fins a un import màxim de vint mil euros
(20.000 EUR).
En el procés d’acceptació es determina un total de dotze ens destinataris (12 ens) que
acrediten la realització de Plans d’Iniciació Professional i realitzen la corresponent
acceptació. Fruit d’aplicar el doble criteri de concessió previst, resulta un reconeixement
total d’imports a concedir de cent vuitanta-set mil nou-cents cinquanta-un euros i trenta-un
cèntims (187.951,31 EUR).
En ser aquest import total inferior a la quantia màxima de dos-cents mil euros (200.000
euros), donat que l’ajuntament de l’Hospitalet ha renunciat a la quantia concedida de
12.048,69 EUR hi ha una quantia alliberada per aquest darrer import. Per tant, aplicant
l’article 18.8 el règim la quantia alliberada de 12.048,69 EUR es destina a incrementar, de
forma proporcional al nombre d’ens destinataris, amb un import de mil quatre euros amb 6
cèntims (1.004,06 EUR) per ens, a l’import de concessió dels ens beneficiaris d’aquesta
mateixa línia, ajustant a la baixa 0,03€ a l’Ajuntament de La Garriga per ser l’import més
baix atorgat inicialment (1.004,03€), resultant en la següent proposta de concessió final per
a la Línia 2, Plans d’Iniciació Professional, per una quantia màxima de dos-cents mil euros
(200.000 EUR):

Codi
INE

08009
08904
08252
08088
08107
08121
08180
08196
08251
08279
08305
08307

Ens

Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Import de concessió
inicial en el moment
de l'acceptació per
realització de Plans
d'Iniciació
Professional
16.505,05 €
16.505,05 €
16.505,05 €
8.252,57 €
16.505,05 €
16.505,05 €
16.298,74 €
16.505,05 €

Import de
concessió final
per realització
de Plans
d'Iniciació
Professional
17.509,11 €
17.509,11 €
17.509,11 €
9.256,60 €
17.509,11 €
17.509,11 €
17.302,80 €
17.509,11 €

14.854,55 €
16.505,05 €
16.505,05 €
16.505,05 €

15.858,61 €
17.509,11 €
17.509,11 €
17.509,11 €

187.951,31 €

Total

200.000,00 €

3.3 Quanties corresponents a la Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en
modalitat Plans de transició al treball (PTT)
En aplicació de l’article 13.3 del règim d’aquest Programa complementari, cada ens
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sol·licitant que acrediti la realització de Plans de Transició al Treball amb expressió de les
seves fonts de finançament i en les condicions allà exigides, percebrà un import únic
equivalent al cinquanta per cent (50%) del pressupost de despeses a càrrec de l'ens, i fins a
un import màxim de trenta mil euros (30.000 EUR).
En el procés d’acceptació es determina un total de vint-i-tres ens destinataris (23 ens) que
acrediten la realització de Plans de Transició al Treball i realitzen la corresponent
acceptació. Fruit d’aplicar el doble criteri de concessió previst, resulta un reconeixement
total d’imports a concedir de quatre-cent setanta set mil quatre-cents tretze euros amb disset
cèntims (477.413,17 EUR).
En ser aquest import total inferior a la quantia màxima de cinc-cents mil euros (500.000
euros), donat que s’ha desestimat la quantia concedida a Rubí de 22.586,83 EUR hi ha una
quantia alliberada per aquest darrer import. Per tant, aplicant l’article 18.8 el règim la quantia
alliberada de 22.586,83EUR es destina a incrementar, de forma proporcional al nombre
d’ens destinataris, amb un import de nou-cents vuitanta dos euros i quatre cèntims (982,04€
per ens), a l’import de concessió dels ens beneficiaris d’aquesta mateixa línia, ajustant a la
baixa 0,07€ a la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès per ser l’import més baix
atorgat inicialment (981,95€), resultant en la següent proposta de concessió final per a la
Línia 3, Plans de transició al treball, per una quantia màxima de cinc-cents mil euros
(500.000 EUR):

Codi
INE

08006
08046
08056
08089
08096
08112
08113
08126
08125
08161
08169
08211
08194
08200
08205
08231
08217
08263
08298

Ens

Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Mancomunitat de municipis de l'Alt
Penedès
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Piera
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Vic
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Import de concessió
inicial en el moment
de l'acceptació per
realització de Plans
de Transició al
Treball
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
7.528,86 €
20.440,96 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
21.401,54 €
17.467,14 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
22.586,83 €
18.257,68 €
21.595,25 €

Import de concessió
final per realització de
Plans de Transició al
Treball
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
8.510,81 €
21.423,00 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
22.383,58 €
18.449,18 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
23.568,87 €
19.239,72 €
22.577,29 €
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Codi
INE

08301
08307
-

Import de concessió
inicial en el moment
de l'acceptació per
realització de Plans
de Transició al
Treball
22.586,83 €
22.586,83 €
9.332,46 €
477.413,17 €

Ens

Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Berguedà
Total

Import de concessió
final per realització de
Plans de Transició al
Treball
23.568,87 €
23.568,87 €
10.314,50 €
500.000,00 €

[...]”

Fonaments de dret
Vist l'apartat 7.2.a) de la Refosa num.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d'abril de 2016 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 d'abril
de 2016), complementada i modificada per decret de 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents.
ACORDS
Primer. INCREMENTAR l’import de concessió dels ajuts del Programa complementari
de transicions educatives per al curs 2017-2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019” i ACCEPTAR LES RENÚNCIES dels ajuts del mateix Programa com a
conseqüència de renúncies expresses, acceptacions parcials i acceptacions
desestimades, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual s’incorpora a
l’expedient. Les línies no esmentades a continuació dels ens afectats i de la resta
d’ens no es veuen modificades.
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Concessió inicial
Ens

Ajustaments

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

Increment

Línia
3

982,04

Operació
comptable
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Ajuntament
d'Arenys de
Mar

P0800600I

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

16.505,05

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Badia del Vallès

P0831200A

16.505,05

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Barberà del
Vallès

P0825200I

16.505,05

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Capellades

P0804300B 11.500,00

Renúncia

Línia
11.500,00
1

1703902310

Increment

Línia
3

A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

22.586,83

22.586,83
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982,04

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

23.568,87

17.509,11

17.509,11

17.509,11

23.568,87
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Concessió inicial
Ens

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Ajuntament de
Castellbisbal

Ajustaments

Línia 2
(EUR)

P0805300A 27.800,00

Ajuntament de
Castelldefels

P0805500F

Ajuntament de
La Garriga

P0808700I

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

Renúncia per
acceptació
parcial

Línia
11.500,00
1

Operació
comptable

Línia 1
(EUR)

1703902311

16.300,00

A realitzar
quan es
22.586,83
Increment
982,04
comptabilitzin
renúncies
1703902312
Línia 11.500,00
(L1)
Renúncia (L1)
1
(L1)
A realitzar
Increment (L2) Línia 1.004,03
quan es
2
(L2)
comptabilitzin
renúncies (L2)
A realitzar
Línia
quan es
22.586,83
Increment
982,04
3
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
Línia
quan es
22.586,83
Increment
982,04
3
comptabilitzin
renúncies

Línia 2
(EUR)

Línia
3

11.500,00

8.252,57

12.048,69

Renúncia
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Línia
12.048,69
2

1703902323

Línia 3
(EUR)

23.568,87

9.256,60

23.568,87

23.568,87
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Concessió inicial
Ens

Ajustaments

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

20.440,96

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

16.505,05

16.505,05
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Operació
comptable
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

17.509,11

21.423,00

23.568,87

17.509,11

23.568,87

23.568,87
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Concessió inicial
Ens

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Ajuntament de
Montmeló

Ajustaments

P0813400I

Ajuntament de
Piera

P0816000D

Ajuntament de
Pineda de Mar

P0816200J

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

27.800,00

22.586,83

P0816800G

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Ajuntament de
Roda de Ter

P0818200H 11.500,00

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

Línia

Renúncia per
acceptació
parcial
Increment
Renúncia per
acceptació
desestimada

27.800,00

Ajuntament del
Prat de
Llobregat

Tipus
d'ajustament

21.401,54

16.298,74

22.586,83

Import
(EUR)

Operació
comptable

Línia 1
(EUR)

Línia
11.500,00
1

1703902313

16.300,00

Línia
3

A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

982,04

Línia
27.800,00
1

Línia 3
(EUR)

23.568,87

1703902314
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Increment

Línia
3

982,04

Increment

Línia
2

1.004,06

Renúncia

Línia
11.500,00
1

1703902316

Renúncia per
acceptació
desestimada

Línia
22.586,83
3

1703902331
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Línia 2
(EUR)

22.383,58

17.302,80
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Concessió inicial
Ens

Ajustaments

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

Increment

Línia
3

982,04

Increment

Línia
2

1.004,06

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca

P0819500J

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

17.467,14

Increment

Línia
3

982,04

Renúncia

Línia
11.500,00
1

Ajuntament de
Sant Fruitós del P0821200C 11.500,00
Bages

22.586,83

16.505,05
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Operació
comptable
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
1703902317

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

23.568,87

17.509,11

23.568,87

23.568,87

18.449,18
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Concessió inicial
Ens

Ajustaments

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

982,04

Ajuntament de
Sant Joan
Despí

P0821600D

22.586,83

Increment

Línia
3

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

P0823100C

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Sant Vicenç
dels Horts

P0826300F

18.257,68

Increment

Línia
3

982,04

Renúncia

Línia
11.500,00
1

1.004,06

1.004,06

Ajuntament de
Santa Margaria
de Montbui
Ajuntament de
Santa
Margarida i els
Monjos
Ajuntament de
Terrassa

Concessió final

P0825000C 11.500,00

P0825100A

14.854,55

Increment

Línia
2

P0827900B

16.505,05

Increment

Línia
2
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Operació
comptable

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

23.568,87

23.568,87

19.239,72

1703902318
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Línia 3
(EUR)

15.858,61

17.509,11
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Concessió inicial
Ens

Ajustaments

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

982,04

Ajuntament de
Vic

P0829900J

21.595,25

Increment

Línia
3

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

22.586,83

Increment

Línia
3

982,04

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Increment

Línia
2

1.004,06

Increment

Línia
2
Línia
3

1.004,06
(L2)
982,04
(L3)

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B 27.800,00

Consell
Comarcal del
Berguedà

Concessió final

P0800015J

16.505,05

16.505,05 22.586,83

Renúncia per
acceptació
desestimada
9.332,46

Increment
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Operació
comptable
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

Línia
27.800,00
1

1703902319

Línia
3

A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies

982,04

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

22.577,29

23.568,87

17.509,11

17.509,11 23.568,87

10.314,50
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Concessió inicial
Ens

Mancomunitat
de municipis de
l'Alt Penedès

Concessió final

NIF Ens
Línia 1
(EUR)

Consorci per a
la Promoció
dels municipis
del Lluçanès

Ajustaments

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

P0800097H 27.800,00

P0800029A

7.528,86

Tipus
d'ajustament

Línia

Import
(EUR)

Operació
comptable

Renúncia

Línia
27.800,00
1

1703902320

Increment

Línia
3

A realitzar
quan es
comptabilitzin
renúncies
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981,95

Línia 1
(EUR)

Línia 2
(EUR)

Línia 3
(EUR)

8.510,81
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Segon. AUTORITZAR i disposar una despesa de trenta-quatre mil sis-cents trentacinc euros amb cinquanta dos cèntims (34.635,52 EUR), amb càrrec a les aplicacions
del vigent pressupost corporatiu 2017 següents:
 Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46282, la despesa de 32.671,53 EUR.
 Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46382, la despesa de 981,95 EUR.
 Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46582, la despesa de 982,04 EUR.
Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Quart. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
Subdirecció d’Edificació
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient del
concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció del
Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici,
Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i
adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de
recerca”, amb un pressupost total d’1.317.875 € (un milió tres-cents disset mil
vuit-cents setanta-cinc euros), IVA exclòs, més 276.753, 75 € (dos-cents setantasis mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims), que inclou el
pressupost de les indemnitzacions als participants no guanyadors del concurs
per import de 12.000€ (dotze mil euros), IVA exclòs, i el pressupost de la
contractació dels serveis abans relacionats per import d’1.305.875 € (un milió
tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros), IVA exclòs.- 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:
“El 13 de març de 2017 la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) van
formalitzar el conveni marc de col·laboració per a la promoció del coneixement en
espais del recinte de l’Escola Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, amb
l’objectiu que aquests espais es consolidin com a un model de parc de recerca que
contribueixi a facilitar el desenvolupament de l’ecosistema científic i tecnològic català,
internacionalment reconegut.
En la consecució d’aquest objectiu i de conformitat amb els acords continguts en
aquest conveni, la Diputació de Barcelona té previst rehabilitar i adequar l’edifici 12 del
recinte de l’Escola Industrial, amb la finalitat d’adequar l’edifici als estàndards
funcionals, normatius i de qualitat que es requereixen per a la seva transformació en
un edifici destinat a la recerca, respectant i potenciant els valors històrics i patrimonials
de l’edifici existent.
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La reformulació de l’edifici pretén convertir-lo en un espai idoni per al
desenvolupament d’activitats de recerca científica i tecnològica, que sigui versàtil i es
pugui adaptar amb facilitat a les necessitats sorgides de l’evolució de la ciència i la
tecnologia.
Així mateix, es preveu que l’actuació a realitzar en l’edifici sigui innovadora i incorpori
millores mediambientals i energètiques més enllà de les estrictament normatives,
essent un referent per a les obres de reforma i transformació d’edificis que demostri la
capacitat de regeneració que té la rehabilitació des d’un punt de vista global.
La complexitat, especificitat i dimensió de la intervenció a realitzar comporta la
necessitat que l’elaboració del projecte i la direcció facultativa de les obres es dugui a
terme per un equip multidisciplinar en el camp de l’arquitectura composat per tècnics
experts.
La Subdirecció d’Edificació disposa de tècnics que assumiran la representació de la
Diputació de Barcelona durant el desenvolupament del projecte i l’execució de les
obres, però no disposa dels experts o especialistes abans esmentats, per la qual cosa
és necessari procedir a la contractació externa dels serveis de redacció del Projecte
bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte
d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació
de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca”.
És per això que es considera oportú tramitar un expedient de concurs de projectes
amb intervenció de Jurat en el marc del procediment d’adjudicació de la
contractació dels serveis abans esmentats, de conformitat amb el que disposa
l’article 184.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la Llei 12/2017, de 6
de juliol, de l’arquitectura.
Les funcions que correspondran a l’equip que redacti el Projecte i assumeixi la direcció
de les obres de referència i les altres prestacions que formen part de l’objecte del
contracte de serveis es troben definides en el Plec de prescripcions tècniques
particulars, que s’adjunta com a annex I a la present resolució.
El concurs de projectes, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment restringit amb intervenció
de Jurat, en la modalitat establerta a l’article 184.2.a) del TRLCSP i en virtut del que
estableixen els articles 184 i següents del TRLCSP, en relació amb els articles 150 i
162 a 168 del TRLCSP, i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
L’adjudicació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior
direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca”, es durà a terme mitjançant
procediment negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article
174.d) del TRLCSP i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
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La quantia total del concurs de projectes es fixa en la quantitat d’un milió tres-cents
disset mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs. Aquest import
es desglossa de la manera següent:
- El pressupost de les indemnitzacions es fixa en la quantitat de dotze mil euros
(12.000,00 €), IVA exclòs, més dos mil cinc-cents vint euros (2.520,00 €) en
concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de catorze mil cinccents vint euros (14.520,00 €), IVA inclòs.
- El pressupost del contracte de serveis de redacció del Projecte bàsic i
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats
ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici
12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” es fixa en la
quantitat d’un milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros
(1.305.875,00 €), IVA exclòs, que es desglossa en els imports per prestacions
parcials següents:
Prestacions parcials

Preu màxim
(IVA exclòs)

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

Preu màxim
(IVA inclòs)

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

21%

38.215,80 €

220.195,80 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

21%

50.954,40 €

293.594,40 €

Projecte d’activitats ambientals i
mesures correctores

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

Redacció del Projecte d’execució

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

363.960,00 €

21%

76.431,60 €

440.391,60 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

1.305.875,00 €

21%

274.233,75 €

1.580.108,75 €

Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
i coordinació de seguretat i salut en
fase de projecte
Certificació energètica del projecte
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de l’edifici
TOTAL

S’ha disposat l’inici de l’expedient del concurs de projectes en el marc del procediment
d’adjudicació de la contractació dels serveis abans esmentats, de conformitat amb la
memòria justificativa de les necessitats, i cal aprovar el Plec bases del concurs de
projectes i de clàusules administratives particulars que haurà de regir l’adjudicació i
posterior execució del contracte de serveis.
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Es preveu que la despesa derivada del present concurs de projectes (indemnitzacions)
i de la contractació dels serveis abans esmentats es farà efectiva durant les anualitats
següents:
Anualitats
2018

Import parcial
IVA inclòs

Concepte

14.520,00 €

Indemnitzacions del concurs
Treballs previs i avantprojecte

220.195,80 €

Projecte bàsic

293.594,40 €
25.485,63 €

50 % Projecte d’activitats
2019

Projecte d’execució
Estudi de seguretat i salut i
coordinació de seguretat i salut en
fase de projecte
Certificació energètica del Projecte

513.790,20 €
40.777,00 €

Import total
anualitat
IVA inclòs
553.795,83 €

564.761,45 €

10.194,25 €

2020

10 % Direcció obres

44.039,16 €

44.039,16 €

2021

50 % Direcció obres

220.195,80 €

220.195,80 €

2022

40 % Direcció obres

176.156,64 €
211.836,51 €

50 % Projecte d’activitats

25.485,62 €

Certificació energètica de l’edifici

10.194,25 €
1.594.628,75 €

IMPORT TOTAL, IVA INCLÒS

L’article 110.2 del TRLCSP estableix que els contractes es poden adjudicar i
formalitzar, encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats,
s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització de
la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s’haurà de
sotmetre a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos corresponents.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes pluriennals
quan la seva durada sigui superior a quatre anys.
No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’expedient del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per
a la selecció d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de
la redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de
l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i
adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca”,
amb una quantia total d’un milió tres-cents disset mil vuit-cents setanta-cinc euros
(1.317.875,00 €), IVA exclòs, que es desglossa de la manera següent:
- El pressupost de les indemnitzacions es fixa en la quantitat de dotze mil euros
(12.000,00 €), IVA exclòs, més dos mil cinc-cents vint euros (2.520,00 €) en
concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de catorze mil cinccents vint euros (14.520,00 €), IVA inclòs.
- El pressupost del contracte de serveis de redacció del Projecte bàsic i
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats
ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici
12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” es fixa en la
quantitat d’un milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros
(1.305.875,00 €), IVA exclòs, més dos-cents setanta-quatre mil dos-cents
trenta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (274.233,75 €) en concepte del 21
% d’IVA, resultant un pressupost total d’un milió cinc-cents vuitanta mil cent
vuit euros amb setanta-cinc cèntims (1.580.108,75 €), que es desglossa en
els imports per prestacions parcials següents:
Prestacions parcials

Preu màxim
(IVA exclòs)

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

Preu màxim
(IVA inclòs)

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

21%

38.215,80 €

220.195,80 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

21%

50.954,40 €

293.594,40 €

Projecte d’activitats ambientals i
mesures correctores

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

Redacció del Projecte d’execució

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

363.960,00 €

21%

76.431,60 €

440.391,60 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

1.305.875,00 €

21%

274.233,75 €

1.580.108,75 €

Redacció de l’Estudi de seguretat i salut
i coordinació de seguretat i salut en
fase de projecte
Certificació energètica del projecte
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de l’edifici
TOTAL
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Segon.- TRAMITAR el concurs de projectes de referència mitjançant procediment
restringit a cinc participants, amb més d’un criteri de valoració, subjecte a
regulació harmonitzada, en la modalitat establerta a l’article 184.2.a) del Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i de conformitat amb el que estableixen els articles 184 i
següents del TRLCSP, en relació amb els articles 10, 16, 138, 150 i 162 a 168 del
TRLCSP, i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
Tercer.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de bases
del concurs de projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir
la contractació dels serveis de referència, els quals s’adjunten com a annexos I i II,
respectivament, a la present resolució.
Quart.- AUTORITZAR la despesa derivada del concurs de projectes i de la
contractació dels serveis esmentats per un import d’un milió cinc-cents norantaquatre mil sis-cents vint-i-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (1.594.628,75 €),
IVA inclòs, que anirà a càrrec de les aplicacions següents del pressupost dels exercicis
2018, 2019, 2020, 2021 i 2022:
-

14.520,00 € a l’aplicació G/104/933/227 del pressupost de 2018,
539.275,83 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2018,
564.761,45 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2019,
44.039,16 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2020,
220.195,80 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2021 i
211.836,51 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2022,

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos esmentats.
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació en els diaris oficials
corresponents i en el perfil del contractant de la Diputació de Barcelona.”
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ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ
D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ,
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE
D’ACTIVITATS AMBIENTALS I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA
“REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL RECINTE DE L’ESCOLA
INDUSTRIAL COM A CENTRE DE RECERCA” (P17EI1998)
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLES A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ,
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA “REHABILITACIÓ I
ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL COM A
CENTRE DE RECERCA”
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1.

Generalitats

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi.
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a
la realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que
han de realitzar els tècnics redactors del treball, perquè aquest pugui ser recepcionat per la
Subdirecció d’Edificació, un cop quedi garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.
1.2.

Breu ressenya històrica

L’edifici de l’Escola Industrial, o edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial, té el seu origen
en el que va ser l’edifici de tissatges de l’antiga fàbrica de Can Batlló, que conjuntament
amb l’edifici de la filatura (actual edifici del Rellotge) conformaven el complex industrial
destinat a la filatura i teixit de cotó, ocupant quatre mansanes de l’Eixample aleshores en
construcció. La fàbrica dels germans Batlló va ser inaugurada l’any 1870 i va estar en
funcionament fins l’octubre del 1889, any en que va ser dissolta la societat mercantil..
L’edifici dels telers, on fins ara hi havia l’Escola Universitària d’Enginyeria Industrial, estava
constituït per una sola planta soterrada, doncs havia d’acollir els telers, maquinària molt
pesant, i ocupava una superfície de 7.000 metres quadrats, amb una estructura constituïda
per una retícula de pilars de fosa i arcs de maó que sostenien les voltes de quatre punts,
obra bastida pel mestre d’obres Rafael Guastavino.
L’any 1906, el Patronat de l’Escola Industrial, integrat pel Foment del Treball, l’Associació
d’Enginyers Industrials, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació Provincial, donant resposta
a la necessitat de formació tècnica que comportava el desenvolupament industrial de finals
del segle XIX, va adquirir els terrenys i la fàbrica per tal d’instal·lar-hi l’Escola Industrial, que
va començar a ocupar els diversos espais existents des de l’any 1907.
L’any 1913 l’arquitecte Lluís Planas i Calvet rebé l’encàrrec de reforma de l’Edifici Gran
(Rellotge) per ubicar-hi les escoles d’Arquitectura i d’Enginyeria, que proposà el buidat
interior per generar el gran vestíbul, tal com el coneixem avui. Les obres van finalitzar el
1915, però l’edifici no va acollir l’escola d’Enginyers fins el 1924.
El 1926 l’arquitecte Joan Rubió i Bellver va presentar els plànols que proposaven una nova
ordenació del recinte, amb la construcció de nous edificis i l’addició de quatre pavellons de
tres plantes sobre l’edifici existent, i la construcció d’una nova façana al carrer Urgell, que
centrava l’accés a l’edifici a l’eix del carrer de Còrsega. Aquesta ampliació, que va acabar
l’any 1929, tenia com objecte ubicar-hi els Nous Laboratoris de l’escola d’Enginyers.
Els nou edifici es va bastir sobre l’estructura reticular de la Sala Gran de Guastavino,
reforçant-se aquells pilars de fosa que haurien de suportar les noves càrregues, mantenintse la resta de pilars en el seu estat inicial . Per poder donar llum a la sala es va desmuntar
la crugia perimetral per a disposar-hi un pati anglès.
El 1929 Rubió i Bellver va projectar la nova façana del carrer Comte d’Urgell, que hauria
d’estar acabada per a la inauguració de l’Exposició Universal del mateix any. El projecte
també contemplava la construcció del Paranimf, obra que va deixar-se per a més endavant,
finalitzant-se uns anys més tard (1934) tan sols l’estructura i la coberta, doncs la crisi
econòmica derivada del crash bursàtil i la Guerra Civil van impedir la seva finalització.
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L’edifici 12 sempre ha estat destinat des dels seus orígens a la formació dels enginyers, ja
fos acollint-hi els laboratoris en el seu inici, o com a seu de l’escola de Pèrits Industrials a
partir del 1962, o com a Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
Amb el recent trasllat de l’Escola d’Enginyeria Tècnica al Campus Diagonal-Besòs el mes
d’octubre de 2016, la Diputació de Barcelona, propietària de l’edifici preveu destinar i
habilitar de nou l’edifici al servei de la tecnologia i de la ciència del segle XXI, tal com en els
seus orígens es va concebre la Universitat Industrial al servei de la indústria del segle XX.
1.3.

Justificació de l’encàrrec

La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar duent a terme el procés de restauració
i recuperació dels edificis que integren el recinte de l’Escola Industrial, amb la finalitat de
destinar-los a l’àmbit del coneixement, tal com ha vingut fent, en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, la UPC i el CEIB des de l’any 1998.
Amb aquest propòsit, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han subscrit un
conveni marc de col·laboració per tal que l’edifici 12, un cop restaurat, -operació que
requerirà adequar-lo als estàndards funcionals, normatius i de qualitat requerits, respectant i
potenciant alhora els valors històrics i patrimonials de l’edifici existent- pugui ser destinat a
l’àmbit del coneixement, i més concretament a la recerca científica.
El conveni marc estableix que la Diputació gestionarà el projecte constructiu i l’execució de
les obres de rehabilitació necessàries, mitjançant el procediment adequat previst a la
normativa sobre contractes del sector públic
Tot i que la Subdirecció d’Edificació disposa de tècnics amb la titulació requerida per poder
redactar el projecte i dirigir les obres, la complexitat, especificitat i dimensió del projecte a
realitzar aconsella contractar els treballs a un equip de tècnics experts i amb la solvència
necessària que garanteixi la correcta realització dels treballs en els terminis indicats.
1.4.

Descripció de l’edifici objecte de l’encàrrec

Com ja s’ha dit, l’edifici es composa d’una planta soterrani, amb retícula de pilars de fosa
(els que suporten majors càrregues van ser reforçats), i arcs de maó que sostenen les voltes
sobre la qual s’hi van afegir tres plantes més, conformant un edifici en forma de “H”.
L’estructura de les plantes superiors està conformada per un entramat de pilars i bigues
metàl·liques, disposat sobre l’estructura original.
La superfície construïda total a rehabilitar és de 16.545,04 metres quadrats, dels quals
corresponen 5.849,30 a la planta soterrani, 3.789 a la planta baixa, 178,78 a l’altell de PB,
3.310,80 a la planta primera i 3.204,46 a la planta segona. D’aquesta superfície, 15.738,24
metres quadrats requereixen gran rehabilitació, corresponent la resta, 806,80 metres
quadrats, a la superfície ocupada per les escales, que precisaran de poca intervenció.
2.

DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

2.1.

Objecte del contracte

L'objecte d'aquest Plec de prescripcions tècniques és definir les prestacions que s’inclouen
en la contractació de la redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència
energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
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“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de l’escola industrial com a centre
de recerca”, situat al carrer Comte d’Urgell 187 de Barcelona.
En el contracte s’integren la realització dels següents treballs:
2.1.1. Redacció del Projecte bàsic i executiu, que inclou:
a)

Treballs previs, dins el qual s’inclouen:
 estudi de programació del projecte
 aixecament planimètric de l’edifici
 estudi geotècnic
 pla de cales

b)

Avantprojecte
 Definició de la proposta d’estructuració interna de l’edifici
 Zonificació dels espais a assignar a cada institució a partir de l’estudi de
programació del projecte

c)

Redacció del projecte bàsic, dins del qual s’inclouen:
 estudi de patologies dels elements estructurals i de les instal·lacions
 comprovació de la capacitat resistent dels elements estructurals
 projecte d’activitats per a la tramitació de la llicència ambiental (segons Ordenança
municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de
Barcelona)
 obtenció de l’informe d’idoneïtat tècnica (IIT) per a la tramitació de la llicència
d’obres a l’Ajuntament de Barcelona

d)

Redacció del projecte executiu, dins del qual s’inclou:
 la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte
 l’estudi de seguretat i salut
 la certificació d’eficiència energètica de l’edifici en fase de projecte

2.1.2.

Direcció d’obra, que inclou:
 la Direcció d’Obra
 la certificació d’eficiència energètica de l’edifici finalitzat
 la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental

No són objecte del present contracte la Direcció d’Execució de l’Obra a càrrec d’arquitecte
tècnic ni la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Obra, que seran objecte de licitació
independent un cop aprovat el projecte d’execució.
L’execució de les cales que determini el pla de cales anirà a càrrec de la Diputació de
Barcelona
2.2.

Programa d’usos

El conveni marc preveu que l’edifici pugui ser compartit per distintes institucions de recerca
científica de Catalunya (centres CERCA) que abasten diversos camps del coneixement,
com podrien ser el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut de Físisca d’Altes Energies (IFAE) i l’Institut de
Recerca (IRB Barcelona), tots sis membres de “The Barcelona Institute of Science and
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Technology” (BIST); l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i
l’Institut de Salut Global de Barcelona (IS-Global), entre d’altres.
El conveni estableix la constitució d’una Comissió d’Assessorament i Seguiment paritària
entre la Diputació de Barcelona i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que té entre d’altres
funcions, “c) la determinació dels criteris generals de repartiment d’espais i usos comuns
entre les entitats que s’hi hagin d’ubicar, per garantir-ne la màxima eficiència i optimització
dels espais, i per potenciar-ne les sinèrgies” i “d) les estipulacions necessàries perquè es
puguin dur a terme les obres, condicionaments, subministraments per fer efectiva la
instal·lació de les entitats en els espais disponibles...”
Per donar compliment a aquestes determinacions del conveni marc i poder integrar-les com
a programa funcional concret en la redacció del projecte, caldrà elaborar un estudi de
programació, previst a la fase de treballs previs del contracte. Per a facilitar la seva
elaboració, la Comissió d’Assessorament i Seguiment podrà establir un grup de treball
específic dins el qual s’integrin representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca,
tècnics de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona i els redactors del
projecte.
S’avança una primera aproximació de programa funcional, suficient per entendre les
característiques dels espais, les superfícies requerides per a cada ús i la seva estructuració
dins l’edifici, però que requerirà ajustar-se mitjançant el desenvolupament de l’estudi de
programació:
ESPAIS COMUNS











Recepció (inclou la zona de l’antic bar)
Vestuaris
Serveis sanitaris en nombre suficient i repartits homogèniament per l’edifici
Despatx per al responsable de gestió de l’edifici
Espais tècnics per a les instal·lacions
CPD comú per als tres centres (la supercomputació es realitzarà en un CPD
extern)
Sales de reunions: Caldria disposar 16 sales de reunions amb capacitat per a 20
persones d’ús compartit situades homogèniament en l’edifici
Espais de co-working: 8 espais per a 5 o 6 persones situats en espais comuns
(passadissos o patis)
Aules: 3 aules per a 40 persones.
Auditori: Es compta amb l’oportunitat de disposar de l’Auditori del Paranimf annex
(en construcció) per a la celebració d’actes que requereixin un local amb més
capacitat

IDIBAPS
 Espais de treball: Despatxos tancats: 36 espais o mòduls de 25 a 30 m2, 6 espais
de 40 m2, 4 espais de 50 m2 i 2 espais de 70 m2
 Magatzems: Superfície mínima 120 m2, òptima 160 m2
 Menjador: entre 80 m2 i 100 m2
 Biobanc: 1 espai de 100 m2 (a situar preferentment al soterrani, ja que ha d’acollir
congeladors i no es necessita llum natural) Pot estar situat com a espai comú
ISGLOBAL
 Espais de treball: 250 mòduls unipersonals. Superfície mínima de 6 m2/mòdul.
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 Laboratoris: 8 o 10 sales d’entre 50 i 100 m2, amb una superfície mínima conjunta
de 500 m2; òptima de 600 m2
 Menjador : entre 80 i 100 m2
 Taller 100 m2
 Biobanc: 1 espai de 100 m2 (a situar preferentment al soterrani, ja que ha d’acollir
congeladors i no es necessita llum natural). Pot estar situat com a espai comú
 Aules: Mínim: 1 aula per a 40 persones d’ús permanent i exclusiu
 Magatzems: Mínim 120 m2, òptim 160 m2
 Taquilles/Office: entre 40 m2 i 60 m2
BIST
 Espais de treball: 80 despatxos o mòduls per a poder ser ocupats per 1, 2 o 4
persones (mínim 16 m2/mòdul: òptim 20m2/mòdul)
 Magatzem / arxiu: entre 80 i 100 m2
 Menjador: entre 100 m2 i 120 m2
 Laboratoris: 20 espais diàfans tancats, amb superfície compresa entre 100 i 150
m2, amb un mínim conjunt de 2.400 m2
 Espais per a empreses i transferència del coneixement: 5 despatxos amb capacitat
per a 5-6 persones.
ALTRES DADES A CONSIDERAR
 En el repartiment de la superfície útil disponible, un cop descomptats els espais
comuns, un 50% aproximadament li correspondrà al BIST i un 25% a ISGLOBAL i
un 25% a IDIBAPS
 Cal preveure una capacitat total mínima de 840 llocs de treball, i òptima de 1.000
llocs, corresponent a cada institució un nombre aproximat en relació a la superfície
assignada.
 El personal administratiu representarà entre un 10% i un 15% del nombre
d’usuaris de l’edifici.
 Caldria que cada centre disposés d’un espai continu, evitant el seu fraccionament i
la dispersió de funcions dins l’edifici
 Es preveu que BIST i ISGLOBAL comptin amb presència freqüent d’estudiants, i
per tant aquestes seran qui requereixin un ús més intensiu de les aules.
 Els espais hauran de ser modulables i a l’hora disposar d’un sistema de
tancaments que faciliti l’adaptació a nous requeriments funcionals (fàcil muntatge i
desmuntatge)
 Les zones comunes de l’edifici (passadissos) hauran de facilitar la relació entre els
usuaris dels diferents centres, essent un lloc molt apropiat per a ubicar-hi espais
co-working
 No cal reservar cap espai per a bar-cafeteria, però sí algunes sales de descans
dotades de cafetera, dispensadors de begudes i d’aliments situades en llocs
centrals a cadascuna de les plantes. També caldrà que aquestes sales disposin de
refrigeradors per a ús del personal.
 Una bona part dels investigadors utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport. Per
tant, caldrà preveure espais en nombre suficient per a poder-les aparcar, així com
dos petits vestuaris amb dutxes
 La gestió dels consums d’aigua i energia i serà comuna per a tot l’edifici,
distribuint-se proporcionalment la despesa entre els diferents estadants
Amb independència de la resolució del programa funcional, determinat per l’estudi de
programació, els principals objectius a satisfer en el projecte arquitectònic seran els
següents:
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 Estructurar de nou l’edifici, per tal d’acollir la diversitat d’usuaris, preveient els
nuclis de comunicació i accessos comuns, recorreguts d’evacuació, etc.
 Preveure i dimensionar els espais tècnics i les instal·lacions (electricitat, gas,
aigua, climatització, seguretat, telefonia i dades) d’acord amb el sistema de gestió
dels consums que s’estableixi. Caldrà preveure una estació transformadora.
 Preveure, dimensionar els espais destinats als usos comuns, estructurar
l’organització interna dels espais de treball.
 Dimensionar i dissenyar els espais de treball, tenint en compte que la majoria
tindran un ús assimilable a l’administratiu, si bé també existiran espais amb
requeriments especials que cada institució definirà. En qualsevol cas, no es
preveu la possibilitat d’instal·lar-hi cap “laboratori humit”
2.3.

Objectius a assolir en la transformació de l’edifici

L’edifici ha de satisfer el desenvolupament d’activitats de recerca, projectes i comunicació
d’aspectes científics i de tecnologia. La reformulació de l’edifici ha de fer-se amb el menor
impacte ambiental, treballant per un menor consum de recursos i energia, associat a un
menor cost econòmic.
L’edifici ha de ser capdavanter en el seu futur servei i per tant ell mateix ha de ser imatge i
referent de les noves tecnologies, associades a un respecte pel medi que en envolta. Cal
bastir un edifici respectuós amb el passat però a l’hora capdavanter i propositiu pel futur.
L’edifici ha de ser versàtil i multifuncional, és a dir, que ha de poder evolucionar amb el
temps, ja que els aspectes científics poden variar i l’edifici s’ha d’adaptar amb facilitat a
noves necessitat i ha de donar resposta a les diverses activitats que s’hi desenvoluparan
Les persones son el punt fonamental de qualsevol edifici i per tant cal crear espais comuns
per a potenciar la riqueses de relacions entre les persones i d’aquesta manera potenciar la
transferència de coneixements i la recerca. Cal dissenyar espais de treball confortables i
adaptables que evolucionin i canviïn en el temps.
El nou complex de recerca ha de ser respectuós amb el seu medi, solucionant –quan sigui
possible- els problemes del seu entorn en lloc de traslladar-los a un altre o deixant-los com
herència per les properes generacions.
L’edifici ha de ser innovador, ha de ser propositiu i demostrar les millores mediambientals i
energètiques, i ha d’anar mes enllà dels requeriments estrictament normatius. Ha de ser un
referent per a les obres de reforma i transformació d’edificis, demostrant la capacitat de
regeneració que té la rehabilitació si es mira d’una manera global.
L’edifici ha de tendir cap a l’autosuficiència, minimitzant el consum de recursos, i per tant el
projecte haurà de parar especial atenció en el control de l’envoltant, en l’estanqueïtat de les
fusteries i en la ventilació per minimitzar aquest consums, tendint cap a un edifici de consum
0, intentant aproximar-nos a les directives comunitàries per a edificis nous.
El projecte ha de preveure racionalitzar el cicle de l’aigua i potenciar la seva autosuficiència
hídrica, incorporant sistemes eficients en els aparells de consum i preveient la reutilització
de les aigües pluvials i grises, reduint al màxim l’abocament d’aigües a la xarxa municipal.
L’enllumenat ha de contemplar un consum mínim amb un alt nivell i una excel·lent
reproducció cromàtica. Cal potenciar al màxim la il·luminació natural, introduint aquesta a
l’interior de l’edifici.
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La reforma ha de contemplar la introducció de nous materials que han d’estar
convenientment certificats, per tal de minimitzar el consum de recursos associats a la
construcció –un dels moments més importants de consum de recursos d’un edifici-, per tant
caldrà utilitzar materials amb un baix impacte ambiental i considerar el seu cicle de vida com
un cicle tancat.
Per a la regulació del funcionament de les instal·lacions de climatització i d’enllumenat i el
control de consums, l’edifici haurà de disposar d’un sistema de regulació i control de tots els
seus elements (Building Manegement Sistem, BMS)
El nou equipament ha de saber relacionar-se amb el seu entorn, ja sigui a escala de ciutat,
de barri o de recinte, i ha de tenir en compte les condicions de mobilitat i els serveis de
transport públic existents, i la circumstància que ni l’edifici ni el recinte de l’Escola Industrial
disposa d’espais per a l’aparcament privat
2.4.

Cost de referència

El cost de referència d’execució (PEC) s’estima en 20.325.000 euros, el que representa un
cost unitari d’execució de 1.250 €/m2 (IVA exclòs).
2.5.

Documentació que es facilita als licitadors
A Definició de les especificacions dels sistemes BMS (Building Manegement Sistem)
i dels elements de camp. S’adjunta com Annex 1
B Documentació descriptiva i gràfica de l’edifici; S’adjunta com a Annex 2
C Recull fotogràfic: S’adjunta com a Annex 3

3.

CRITERIS A SEGUIR PER AL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

3.1.

Bases per a la redacció del Projecte

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària
que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al
que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei i la resta de la normativa
aplicable.
Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera
que un facultatiu o facultativa competent diferent de l’autor o autora pugui dirigir, d’acord
amb el projecte, els treballs d’execució de les obres. Així mateix, el projecte redactat ha de
tenir el contingut necessari per a què la Diputació de Barcelona pugui licitar les obres.
3.2.

Paràmetres de definició del Projecte

El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents:
- Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.
- Respectar el caràcter històric i arquitectònic de l’edifici i identificar els seus elements
singulars procurant el seu manteniment, d’acord amb els criteris establerts a la fitxa del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Barcelona
- Adequar-se a la realitat de l’immoble i a la voluntat del promotor,
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-

-

-

-

Adequar-se al Codi Tècnic de la Edificació, Decret 314/2006 de 17 de març, i al Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficència en els edificis
Elaborar la qualificació energètica de l’edifici i presentar la certificació d’eficiència
energètica de projecte, tal com preveuen el Real Decreto 47/2007 de 19 de gener de
certificació d’eficiència energètica dels edificis i el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels
edificis.
Optimitzar funcionalment l’edifici d’acord amb l’estudi de programació a realitzar.
Projectar la reforma amb criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica tenint en
compte els apartats 4.4.2.1 i 4.4.2.9 del present plec.
Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del disseny per a tothom per tal
de facilitar l’ús de l’edifici a qualsevol col·lectiu: persones amb minusvalidesa física o
sensorial, etc. En aquest cas cal tenir en compte l’apartat 4.4.2.3. del present plec.
Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar, definits a
l’apartat 4.4.2.10. del present plec.
Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives definides d’acord
amb la Diputació de Barcelona i diferenciades totalment dins del projecte executiu.
Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte de referència definit al punt 2.3 del
present Plec

3.3.

Autoria dels Treballs

El projecte objecte del present encàrrec ha de ser signat per l’arquitecte redactor, en la seva
qualitat d’autor. En qualsevol cas ha de signar: la memòria, la justificació de preus, el
pressupost, els quadres de preus núm. 1 i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els
plànols, l’estudi de seguretat i salut i la certificació energètica.
Els documents que integrin l’annex de les instal·lacions haurà d’anar signat conjuntament
per l’enginyer industrial en la seva qualitat de redactor del projecte d’instal·lacions i per
l’arquitecte autor del projecte.
Els documents integrants del projecte que hagin estat desenvolupats per altres tècnics
distints de l’autor del projecte, per exemple la redacció de l’estudi de seguretat i salut, la
redacció del projecte d’activitats ambientals, la certificació energètica del projecte o de
l’edifici, els càlculs estructurals, etc, hauran d’anar signats pel propi tècnic i per l’arquitecte
autor del projecte i director de l’obra.
3.4.

Interlocució amb la Diputació i altres administracions

La Diputació de Barcelona designarà un tècnic de la Subdirecció d’Edificació com a
interlocutor amb l’arquitecte redactor en fase de projecte i que actuarà com representant de
l’Administració en l’execució de l’obra.
L’arquitecte autor del projecte farà totes les gestions necessàries davant l’Ajuntament de
Barcelona per obtenir la llicència d’obres, que es tramitarà conjuntament amb la llicència
d’activitats ambientals, i que inclou:
- Obtenció de la consulta prèvia per a la tramitació de la llicència d’obres
- Consulta prèvia final
- Consultes prèvies amb l’Oficina de Patrimoni de l’Ajuntament i obtenció de l’informe previ
de patrimoni
- Preparació de la documentació tècnica necessària per l’obtenció de l’informe d’idoneïtat
tècnica i la seva tramitació.
- Preparació de la documentació tècnica per a l’obtenció de la llicència d’obres

124

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Tramitació de la llicència d’activitats ambientals segons es determina al punt 4.3.4
d’aquest plec
Control inicial de la llicència ambiental per part d’una entitat col·laboradora de
l’administració

Les taxes de l’informe d’idoneïtat tècnica, l’impost sobre construccions, les taxes per
l’obtenció de les llicències d’obres i d’activitats, l’informe de la ECA pel control inicial de la
llicència ambiental i altres que siguin necessàries per a l’obtenció de qualsevol autorització
administrativa aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.
4.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

4.1.

Treballs Previs

La documentació de l’avantprojecte s’ha d’ajustar al següent esquema general:
4.1.1. Anàlisi de l’edifici existent
-

Reconeixement i anàlisi de l’edifici i del seu context
Identificació dels condicionament previs:
limitacions d’ordre estructural
limitacions per raó de la protecció contra incendis
identificació de possibles patologies estructurals i de les instal·lacions
limitacions d’intervenció atenent al caràcter històric de l’edifici
limitacions derivades de la normativa urbanística (Pla General Metropolità de Barcelona,
Pla Especial d’Ordenació de l’Antiga Fàbrica Batlló de Barcelona)

4.1.2. Aixecament planimètric de l’edifici en el seu estat actual
Es requerirà l’aixecament de la planimetria de tot l’edifici mitjançant tecnologia de làser
escàner 3D. Les dades obtingudes per l’escàner làser i núvols de punts han de poder
processar-se i permetre la seva gestió en el muntatge del model en 3D/BIM. Els arxius
necessaris de núvols de punts han de garantir el detall suficient de :
-

Façanes exterior i interiors amb obertures, materials i fusteria.
Tancaments interiors i divisòries.
Estructura de pilars i parets de càrrega, forjats i escales.
Cobertes.

Es construirà un model 3D/BIM de l’edifici a partir de les dades de l’aixecament amb un
Nivell de Definició BIM mínim dels objectes de LOD 200. Es requerirà el lliurament del model
3D en format natiu i en IFC i haurà de permetre l’obtenció d’arxius 2D en format CAD.
4.1.3. Assaigs
-

Realització d’estudi geotècnic
Informe del resultat de les cales realitzades

4.1.4. Definició del programa funcional: Estudi de programació
Tal com s’ha avançat en el punt 2.2, per a poder donar compliment a les determinacions
funcionals que estableixi la Comissió de Seguiment i Assessorament del conveni marc i
poder integrar-les com a programa funcional concret en la redacció del projecte, caldrà
elaborar un estudi de programació. Per a facilitar la seva elaboració, es preveu la constitució
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d’un grup de treball tècnic en el sí d’aquesta comissió que estaria integrada per
representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca, tècnics de la Subdirecció
d’Edificació de la Diputació de Barcelona i els redactors del projecte.
L’estudi de programació haurà d’abastar, almenys, els següents treballs:
-

-

Estudi dels requeriments funcionals
Organització funcional de l’edifici: Identificació i dimensionament dels diferents usos,
espais exclusius, espais comuns i espais tècnics necessaris, caracterització d’accessos,
controls i recorreguts
Quadres de superfícies
Requeriments tècnics
Previsió i alternatives de situació dels espais tècnics per la ubicació de la maquinària de
climatització
Previsió i alternatives d’ubicació del centre de transformació d’electricitat
Model de gestió de les instal·lacions i segregació de consums

4.2.

Avantprojecte

La documentació de l’avantprojecte s’ha d’ajustar al següent esquema general:
4.2.1. Memòria
-

Memòria descriptiva i justificativa de les solucions funcionals i constructives adoptades.
Quadre detallat de les superfícies útils i construïdes de tots els elements del programa.
Pressupost estimatiu per l’execució del projecte

4.2.2. Annexos a la memòria
-

Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni
S’ha de justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics i a la
normativa particular sobre protecció del patrimoni.
Annex d’accessibilitat
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris
del disseny per a tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les
instal·lacions i el mobiliari.

4.2.3. Plànols
Plànols de plantes, alçats de seccions i acabats a l’escala necessària per definir formalment
la proposta i tots els necessaris per a la preparació dels expedients i altres autoritzacions
administratives. Com a mínim, calen els següents plànols:
-

Emplaçament i situació en l’entorn.
Plantes i alçats, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar.
Seccions representatives del projecte.
Descripció de les fases, si s’escau.

4.3.

Projecte Bàsic

En aquesta fase, s’ha de comprovar que es respectin totes les normatives d’obligat
compliment i es defineix d’una manera precisa les característiques generals de l’obra.
El seu contingut ha de:
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-

Fixar en plantes, seccions i alçats les dimensions de l’obra, i també la seva definició
formal.
Concretar la descomposició del projecte bàsic en projectes parcials i les etapes per la
seva elaboració i execució.
Verificar el compliment de les normatives vigents.
Establir les relacions funcionals dels elements del programa i les superfícies.
Definir els materials de l’obra
Proposar solucions als problemes tècnics majors que apareguin en la realització de
l’obra al nivell de definició del projecte bàsic
Descriure els sistemes d’instal·lacions a utilitzar i el sistema estructural previst.
Proposar el sistema de gestió tècnica de l’edifici i, les qualitats tècniques que cal
aconseguir.
Definir els punts de connexió amb els serveis existents i fer les previsions dels espais
tècnics necessaris.
Concretar un calendari de realització de l’obra.
Efectuar un pressupost per capítols de l’obra a realitzar.

La documentació d’aquest projecte s’ajustarà al següent esquema general:
4.3.1. Memòria descriptiva i justificativa
Aquest document ha de recollir, de manera resumida i tan entenedora com sigui possible,
l’exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, a fi
que de la seva lectura es desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.
a) Índex
Relació paginada de la documentació de la memòria.
b) Indicació dels agents que intervenen; promoció, gestió, redacció, projectes parcials o
d’altres documents complementaris indicant-ne l’autoria, etc.
c) Informació prèvia i paràmetres d’origen:
Antecedents:
- Estudis previs, de programació, etc.
- Programa funcional quantificat en usuaris, superfícies i usos.
- Altres
d) Propietat del sòl i dades urbanístiques.
e) Descripció de les característiques de l’edifici
-

Dades de l’edifici existent
Informes previs realitzats.
Estudi dimensional dels espais a partir de la planimetria obtinguda
Determinació d’elements a enderrocar i elements singulars a conservar.
Resum de les característiques estructurals o geotècniques bàsiques que incideixen
en el planejament del projecte.

f) Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua potable,
il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions).

127

Àrea de Presidència
Secretaria General

g) Descripció del projecte:
-

-

-

Memòria descriptiva i justificativa dels criteris de rehabilitació i de les solucions
funcionals i constructives adoptades.
Descripció general de l’edifici, d’acord amb els paràmetres de definició de l’apartat
4.1.3
Descripció de la geometria de l’edifici, volum, quadre de superfícies útils i construïdes,
accessos i evacuació.
Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a
considerar en el projecte respecte el sistema estructural, el sistema de
compartimentació, el sistema envoltant, el sistema d’acabats, el sistema de
condicionament ambiental i el de serveis
Descripció dels requisits funcionals i dels criteris de funcionament per a que els
ocupants i operadors de l’edifici compleixin amb els rendiments previstos per a les
instal·lacions projectades i amb la mantenibilitat prevista per a tots els sistemes que
composaran l’edifici.
Descripció de materials i acabats
Descripció de la descomposició del projecte en projectes parcials i etapes per
elaborar-lo i executar-lo si s’escau.

h) Justificació del compliment del CTE
-

Annex de sostenibilitat
Justificació dels criteris bàsics de disseny i d’ecoeficiència energètica.
Control natural dels nivells de confort interior; aportacions al funcionament
bioclimàtic.
Captació solar passiva, protecció passiva de l’assolellament, ventilació natural,
vegetació interior/exterior amb espècies autòctones.
Criteris d’optimització de les instal·lacions.

-

Annex de mesures de seguretat
Compliment de la normativa vigent (CTE documents DB-SI i DB-SUA) de
condicions d’evacuació i protecció contra incendis i de seguretat d’utilització i
accessibilitat en els edificis.

i) Justificació del compliment de la normativa urbanística específica i de protecció del
patrimoni:
S’ha de justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics, a la
normativa particular sobre protecció del patrimoni, ordenances municipals i altres
normatives sectorials en el seu cas.
j) S’establiran les limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt i en cadascuna de les seves
dependències i instal·lacions
4.3.2.

Plànols

Plànols de plantes, alçats seccions i acabats a escala necessària per definir formalment la
proposta i tots els necessaris per a la preparació dels expedients i altres autoritzacions
administratives. Caldran els següents plànols com a mínim:
-

Emplaçament i situació en l’entorn
Plantes i alçats acotats, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar
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-

Seccions representatives del projecte
Esquemes de les instal·lacions
Esquemes de l’estructura i sistemes constructius singulars
Descripció de les fases si s’escau.

4.3.3.
-

Resum del pressupost

Pressupost d’obra desglossat per capítols (per fases si s’escau):
Cost obra PEM ( inclou legalitzacions instal·lacions i escomeses)
Cost obra PEC
Costos Unitaris:
Preu per metre quadrat construït

4.3.4.

Tramitació de la llicència ambiental

Els serveis de tramitació de la llicència ambiental de les obres de remodelació de l’edifici 12
del recinte de l’Escola Industrial comprendran els següents treballs:
-

Redacció i signatura del projecte de llicència ambiental, que inclogui els estudis
d’impacte ambiental pertinent.
Proporcionar i preparar la documentació necessària per a l’elaboració dels projectes
d’activitat i per a gestionar els tràmits necessaris per a l’obtenció de la llicència
ambiental. Entre d’altres:
 El document i tràmits per a d’obtenció del certificat de compatibilitat urbanística.
 Breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona
sense coneixements tècnics.
 Annexos al projecte bàsic específics per a la presentació de la llicència.

-

-

Altra documentació requerida per al procés d’informació pública o que es requereixi
durant aquest tràmit per a donar resposta a les al·legacions presentades.
Elaboració del certificat final, d’acord als continguts i indicacions de l’ajuntament i de
l’entitat col·laboradora de l’administració.
Tràmit de comunicació a l’ajuntament de l’inici de l’activitat, adjuntant acta o actes de
control inicial favorable i la resta de documentació necessària per acreditar el compliment
de la normativa vigent.
Elaboració de qualsevol altre document i/o tràmit necessari per a l’obtenció de la llicència
ambiental de les obres de remodelació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial fins
a l’inici de l’activitat.

4.3.5.

Continguts del projecte de llicència ambiental

El projecte de llicència ambiental consistirà en un projecte bàsic amb estudi ambiental que
haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
-

Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i
característiques principals.
Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl, si s’escau.
Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que
exigeixi l'activitat.
En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus
projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques
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-

-

o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de
seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat
tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació
de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
Estudi d'impacte ambiental incloent:
a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació a la
utilització del sòl i altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels
residus abocats i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi
receptor.
b) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població,
la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestres com marítims, els factors
climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni cultural.
c) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals
significatius.
d) Estudi d'impacte acústic.
e) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.
f) Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat
projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat
com a potencialment contaminant del sòl.
g) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de
confidencialitat d'acord amb la legislació.
h) Informe de prevenció d'incendis emès per l'Administració de la Generalitat per les
activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o documentació
que acrediti la seva sol·licitud mitjançant tràmit normalitzat.
i) Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau.
j) Pla d’autoprotecció, si s’escau.
Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per
la legislació ambiental aplicable a l'activitat.

4.4.

Projecte executiu

La documentació del projecte executiu s’ajustarà al següent esquema:
4.4.1. Memòria
4.4.1.1. Memòria constructiva
a) Treballs previs:
- Condicionament del terreny i moviment de terres.
b) Sustentació de l’edifici:
- Justificació de les característiques del terreny i paràmetres a considerar per al càlcul
de la part del sistema estructural corresponent als fonaments, amb la definició dels
subsistemes projectats, la seva geometria, material i comportament enfront la
capacitat portant i l’aptitud de servei.
c) Sistema estructural:
- Dades i hipòtesi de partida, el programa de necessitats, les bases de càlcul i els
mètodes utilitzats per al sistema estructural, així com les característiques dels
materials que intervenen i comportament enfront la capacitat portant i l’aptitud de
servei.
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d) Sistema envoltant:
- Definició constructiva dels subsistemes de l’envoltant (façanes, coberta, soleres etc.)
de l’edifici, descripció del seu comportament enfront de les accions considerades.
- Aïllament acústic i les seves bases de càlcul.
- Aïllament tèrmic dels subsistemes, demanda energètica màxima prevista per l’edifici
per a condicions d’estiu i d’hivern i la seva eficiència energètica en funció del
rendiment energètic de les instal·lacions projectades i d’acord amb l’Annex de
sostenibilitat.
e) Sistema de compartimentació (envans, fusteries i altres):
- Definició dels elements de compartimentació i especificacions del seu comportament
davant el foc i el seu aïllament acústic.
f) Sistemes d’acabats i revestiments:
- Característiques i prescripcions dels acabats i revestiments dels paraments a fi de
complir els requisits de funcionalitat, seguretat, habitabilitat i els altres segons els seu
ús principal.
- Característiques i prescripcions dels paviments a fi de complir els requisits de
funcionalitat, seguretat, habitabilitat i els altres segons els seu ús principal.
g) Sistemes de condicionaments i instal·lacions:
- Descripció de les prestacions i l’esquema dels sistemes d’instal·lacions de l’edifici;
Instal·lacions de seguretat, transport, evacuació de residus sòlids i líquids, ventilació,
lampisteria,
enllumenat,
condicionament
ambiental,
producció
d’energia,
telecomunicacions i altres de les que disposi l’edifici.
- Instal·lacions tèrmiques de l’edifici projectat i el seu rendiment energètic,
subministrament de combustibles, estalvi energètic i incorporació d’energia solar
tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables
- Instal·lacions especials vinculades a l’ús específic de l’edifici o d’algunes de les seves
parts
- Connexió de les instal·lacions amb les xarxes existents. Descripció dels punts de
subministraments continus previstos (escomeses): aigua, gas, electricitat, amb les
seves característiques (tarifes, potències, etc.)
- Previsions de consum energètics
- Els càlculs i justificació dels sistemes s’explicarà en l’Annex o Projecte
d’Instal·lacions.
h) Definició dels serveis sanitaris, vestidors, office, laboratoris, equipament especial i breu
resum de l’equipament descrit en l’Annex d’Equipament.
4.4.1.2. Compliment del CTE
Justificació de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació a les exigències
bàsiques del CTE. La justificació es realitzarà per les solucions adoptades conforme al que
s’indica en el CTE.
Justificació de les prestacions que millorin les exigides en el CTE o les mesures alternatives
compensatòries en el cas d’impossibilitat de compliment de les prestacions establertes en el
CTE.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seguretat Estructural
Seguretat en cas d’incendi
Seguretat d’utilització i accessibilitat en els edificis
Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
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4.4.2. Documents i annexes a la Memòria
El projecte contindrà tants annexes com siguin necessaris per a la definició i justificació de
les obres. Com a mínim es redactaran els següents:
Annex d’accessibilitat
Annex d’Informació geotècnia
Annex d’enderrocs
Annex de càlcul estructural
Annex de mesures de seguretat
Annex de les instal·lacions
Annex de sostenibilitat
Annex de consums
Annex d’eficiència energètica de l’edifici en fase de projecte
Annex d’estalvi d’energia
Annex d’acústica
Annex del Pla de Manteniment
Annex d’equipament.
Programa de control de qualitat
Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
Annex d’instruccions d’ús i manteniment
4.4.2.1. Annex d’accessibilitat
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, garantir el disseny
per a tothom, en tots els espais, instal·lacions i elements projectats, i afavorir la interrelació i
integració dels diferents grups socials. Per tant, ha de:
-

-

-

-

Justificar el compliment del Decret 135/1995 de 24 de març d’aprovació del codi
d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques segons el Codi d’accessibilitat
de Catalunya.
Justificar el compliment del CTE DB-SUA.
Preveure equipaments i espais públics amb solucions universals per a tothom i evitar
actuacions puntuals residuals i discriminatòries.
Incloure un plànol orientatiu o directori de l’edifici en la zona d’accés o vestíbul de
l’edifici.
Determinar que cada nucli de serveis higiènics disposi de banys adaptats.
Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de circulació i en el disseny
d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, s’evitaran elements perillosos i
amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc.).
Tenir cura dels criteris d’il·luminació, de la utilització de diferents materials i de la
ubicació dels diferents elements, tant en espais de circulació com en espais funcionals.
Incloure elements d’orientació i instal·lacions (incorporació d’elements informatius tàctils,
de veu i pictogrames) i preveure bucles magnètics, estenotípia informàtica, etc., en tots
els espais on es cregui convenient.
Establir criteris d’ergonomia: alçada de taulells d’atenció al públic, espais lliures entre el
mobiliari, etc.

4.4.2.2. Annex d’Informació geotècnia
Estudi geotècnic
- Segons s’indica en el Codi Tècnic de la Edificació, DB-SE-C, apartat 3.
- L’autoria de l’estudi geotècnic correspondrà al projectista o tècnic/a competent i constarà
del preceptiu visat col·legial.
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4.4.2.3. Annex d’enderrocs
L’annex d’enderrocs inclourà:
- Descripció de les actuacions d’enderroc, mesures de protecció, plànols descriptius,
indicació dels abocadors.
- Descripció dels elements a mantenir, preservar, protegir i traslladar.
- Gestió dels residus, compliment del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, del Text refós
de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i
del Decret 89/2010, de 29 de juny.
4.4.2.4. Annex de càlcul estructural
a) Criteris de disseny i compliment de la normativa específica
- Característiques físiques i geomètriques de l’estructura.
- Característiques dels materials.
- Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la
normativa vigent.
b) Càlculs estructurals
- Estat de càrregues.
- Coeficients de seguretat.
- Hipòtesi de càlcul i conclusions.
4.4.2.5. Annex de mesures de seguretat
Compliment de la Normativa vigent (CTE, documents DB-SI i DB-SUA i RIPCI) de
condicions d’evacuació i protecció contra incendis i de seguretat d’utilització i accessibilitat
en els edificis i informe favorable del servei de bombers.
Si s’escau, compliment del Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials, incloent-hi:
- magatzems en què la càrrega de foc total, ponderada i corregida, calculada segons
l’annex I del Reglament excedeixi els 3 x 106 Mj.
- aparcaments per a vehicles de transport de persones i mercaderies.
- Plànols gràfics de compliment de la normativa, i com a mínim els d’evacuació,
instal·lacions de protecció contra incendis i el de condicions d’aproximació i accés de
bombers.
Si s’escau, informe d’un laboratori d’assaigs on es determinarà la resistència al foc dels
elements estructurals protegits.
La senyalització d’emergència serà amb llum i veu, i el recorregut, amb enllumenat del tipus
fluorescent.
En els edificis de concurrència pública cal complir també el Decret 112/2010 de 31 d’agost,
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
4.4.2.6. Annex de les instal·lacions
Aquest annex s’ha d’estructurar en dos apartats, “Memòria justificativa del sistema” i
“Càlculs de les instal·lacions” per a cadascuna de les instal·lacions de l’equipament:
electricitat, il·luminació, climatització i ventilació, gasos i fluids, seguretat, telefonia,
informàtica i comunicacions, abastament d’aigua potable i ACS, sanejament i evacuació de
fums i gasos, equips elevadors
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4.4.2.6.1. Memòria justificativa del sistema
Cal adjuntar-hi les comunicacions amb totes les companyies afectades i tota la
documentació aportada per aquestes, així com les gestions necessàries amb les
companyies i els projectes específics que les companyies demanin, sense que aquest fet
impliqui un cost afegit als honoraris del projecte. En cas de soterrament de serveis, s’hi ha
d’adjuntar una proposta consensuada amb la companyia en què s’identifiquin els punts i les
cotes de connexió amb la xarxa existent.
-

Instal·lació d’electricitat:
S’ha d’ajustar a l’establert en el REBT 842/2002 modificat pel Real Decret 560/2010, de
7 de maig, i a les Instruccions tècniques complementàries.
S’ha de justificar per a cada subministrament la tarifa òptima a contractar.
S’ha de justificar, si s’escau, la producció d’energia elèctrica segons el DB-HE secció
HE5.
Si s’escau segons l’ús de l’edifici i la potència elèctrica instal·lada, redactar el Projecte
específic REBT IT BT i Decret 363/2004 de la Generalitat de Catalunya.

-

Instal·lació d’il·luminació:
S’ha de justificar el règim de funcionament i els equips proposats d’acord amb
l’optimització del consum, la il·luminació natural, els criteris de nivells d’il·luminació i el
valor de VEE descrits a l’apartat Compliment del CTE i el document DB-HE secció HE3.

-

Instal·lació de climatització i ventilació:
S’ha de complir el Reglament d’instal·lacions tècniques en els edificis (RITE).
S’ha de justificar el tipus de sistema escollit en funció del consum energètic, l’adequació
al règim d’ús de l’edifici i les emissions associades. S’ha de justificar els nivells acústics,
d’acord amb la Llei 16/2002, de la maquinària instal·lada. En cas necessari s’ha
d’elaborar un plec específic de manteniment per al compliment del RD 865/2003, de 4 de
juliol, del Decret 352/2004 de 27 de juliol, i la norma UNE 100-034-94 de la CTN-100.
Si s’escau segons l’ús de l’edifici i la potència tèrmica instal·lada, redactar el Projecte
específic RITE.

-

Instal·lació de gasos i fluids:
S’ha d’ajustar a l’establert en la reglamentació específica de gasos( RD 919/2006) i
combustibles, així com a la normativa de dipòsit d’emmagatzematge, si s’escau.
Si s’escau segons l’ús de l’edifici i la potència instal·lada, redactar el Projecte específic
per al subministrament de gas.
Si s’escau segons l’ús de l’edifici i el volum del dipòsit de gasoil, redactar el Projecte
específic del dipòsit.

-

Instal·lació de seguretat:
S’ha de justificar el règim de funcionament i els equips proposats d’anti intrusió d’acord
amb l’ús de l’edifici, les instal·lacions de protecció contra incendis poden justificar-se en
aquest annex o en el de Seguretat.

-

Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions:
S’ha d’ajustar al reglament d’infraestructures comunes de telecomunicació
(llei1/98, R.D. 346/2011)
Si es disposa de telèfon públic, ha de ser accessible i ha de tenir control del volum per
facilitar-ne l’ús a persones amb minusvalidesa auditiva.
Si s’escau, redactar el Projecte específic de Telecomunicacions signat per el tècnic/a
competent.
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-

Xarxa d’abastament d’aigua i ACS (ha d’incloure els càlculs hidràulics i mecànics de
les canonades a l’apartat de càlcul de les instal·lacions):
Cal valorar un sistema d’acumulació, si s’escau.
S’ha de valorar el cost de l’explotació anual de la instal·lació i justificar-ne les solucions
proposades. Cal indicar l’estalvi previst d’aigua respecte a una solució convencional.
Si s’escau segons l’ús de l’edifici i la potència tèrmica instal·lada, caldrà redactar el
Projecte específic RITE.

-

Xarxa de sanejament i evacuació de fums i gasos:
Punts i cotes de connexió amb la xarxa existent.

-

Instal·lacions d’equips elevadors.
A més de la reglamentació en vigor, caldrà justificar les prescripcions per a l’increment de
la seguretat segons el RD 57/2005 de 21 de gener.

-

Gestió tècnica de l’edifici
Els sistema de gestió tècnica de l’edifici (BMS) es dissenyarà d’acord amb els
requeriments indicats a l’annex 1 d’aquest plec – Definició de les especificacions dels
sistemes BMS i dels elements de camp

4.4.2.6.2. Càlculs de les instal·lacions. Criteris de disseny
Instal·lació d’il·luminació
a) Enllumenat interior: En general cal seguir els criteris de disseny i les especificacions del
document DB HE3 i DB SU4.per a la il·luminació general es recomana utilitzar equips
eficients d’il·luminació, preferentment amb tecnologia LED.
-

-

Cal evitar l’ús de bombetes convencionals, halògenes i de vapor de mercuri i limitar al
màxim l’ús de làmpades d’halogenurs metàl·lics o bombetes de sodi blanc quan
s’hagi d’obtenir la qualitat de l’IRC demanat.
Sectoritzar la il·luminació de l’espai segons el grau d’il·luminació natural i l’activitat a
desenvolupar.
Estudiar la possibilitat d’incloure captadors de llum natural a l’edifici.
Instal·lar interruptors amb temporitzador o detectors de presència en zones d’ús
puntual, sobretot si s’utilitzen làmpades d’inducció.
Un factor d’uniformitat mitjana del 40% com a mínim.
Els nivells recomanats per els espais interiors, excepte per als espais específics
d’audiovisuals o escènics, són els recollits a la UNE-EN 12464 – 1/2003

b) Enllumenat exterior: S’ha d’ajustar a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i específicament als criteris
següents:
-

-

-

En els processos de renovació de la il·luminació exterior, les làmpades de vapor de
mercuri han de ser substituïdes per altres de menys impacte ambiental sobre el medi i
també s’ha de tendir a reduir la potència instal·lada.
Les làmpades a utilitzar seran les de major eficiència energètica i de mínima emissió
de flux lluminós
Es controlarà el percentatge màxim de FHS (% flux d’hemisferi superior), el nivell
mitjà d’il·luminació en servei en zones destinades a trànsit de vehicles i de vianants i
la il·luminació intrusa
En tots els casos la uniformitat (mitjana) ha de ser com a mínim de 0,4.
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-

-

Qualsevol nova instal·lació d’il·luminació ha d’incloure sistemes d’eficiència
energètica i, si s’escau, sistemes de reducció de flux i sistemes de regulació i
orientació del feix lluminós per prevenir la contaminació lumínica.
La connexió i desconnexió de l’enllumenat sempre s’ha de fer mitjançant rellotge
astronòmic o programador amb funció astronòmica.

c) Enllumenat ornamental. S’ha d’ajustar a l’establert als criteris següents.
- El feix lluminós d’un projector s’ha de limitar a la superfície a il·luminar. La intensitat
màxima projectada fora de la superfície a il·luminar ha de ser sempre menor a 10
candeles per cada kilolumen (cd/klm) emès per la làmpada.
- En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l’angle d’enfocament
corresponent a la intensitat màxima ha de ser inferior a 70º respecte a la vertical. La
intensitat emesa en angles superiors a 85º ha de ser preferentment nul·la i en tot cas
ha de complir el paràgraf anterior.
- En la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui possible,
se situaran els projectors elevats, enfocant per sota de l’horitzontal.
- Limitar els valors de la il·luminació intrusa i de luminància màxima mitjana.
Instal·lació de climatització
a) S’estableixen les temperatures de confort següents:
Hivern: 19 - 22 ˚C Hª40 - 50%
Estiu: 24 - 26 ˚C Hª45 - 60%
b) Els equips de climatització han de permetre la modulació del funcionament dels
compressors o la caldera en funció de la càrrega frigorífica o calorífica.
c) Cal utilitzar sistemes de recuperació de temperatura de l’aire de ventilació per
preescalfar l’aire de renovació.
d) Cal instal·lar els termòstats en zones representatives i allunyats de fonts de calor o
fred (mai a prop d’un accés a l’exterior de l’edifici).
e) La instal·lació de climatització serà gestionada mitjançant un sistema BMS (Building
Management System). Caldrà que es programi adequadament el funcionament de la
instal·lació amb els criteris establerts en l’Annex de criteris de funcionament de
l’edifici.
f) El sistema de refrigeració natural (free cooling) s’ha d’efectuar a partir de la
comparació entàlpica (temperatura-humitat) a fi de climatitzar l’edifici només amb la
ventilació natural.
g) Les emissions de CO i NOx produïdes per calderes de gas han de ser inferiors a 80
mg/kwh i 70 mg/kwh, respectivament, i l’etiquetatge de rendiment energètic ha de ser
superior a tres estrelles d’acord amb les especificacions derivades de la Directiva
92/42/CEE, les calderes han de ser sempre de condensació i de baixa temperatura
quan el sistema de distribució sigui l’adient per aquestes temperatures.
h) La bomba de calor aire-aigua de les instal·lacions centralitzades ha de disposar d’un
cop superior a 2,5 (es recomana seguir els criteris de certificació Eurovent).
Xarxa d’abastament d’aigua
Cal optimitzar al màxim el consum i us de les aigües.
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a) Les aixetes de lavabos i dutxes han de tenir un sistema de temporització amb
reguladors de cabal i airejadors a fi d’obtenir un cabal màxim de 12 litres/minut i un
mínim de 9 litres/minut a una pressió dinàmica mínima d’utilització superior a 1 bar.
Els inodors han de tenir cisterna de doble descàrrega o interruptor de flux.
b) Preferiblement s’han de fer servir sistemes programables amb higròmetre per a reg i
per a enjardinament de l’edifici per evitar que es regui en cas de pluja.
c) Es recomana la utilització d’aixetes amb polsador i temporitzador del flux d’aigua i
evitar l’ús d’aixetes de monocomandament que no siguin del tipus obertura en fred.
En edificis a rehabilitar, es recomana adaptar les aixetes que no se substitueixen amb
airejadors o limitadors de cabal.
A les instal·lacions de rentavaixelles cal preveure una presa d’aigua freda i una de
calenta.
d) Els urinaris d’homes han d’anar equipats amb fluxors. El sistema de descàrrega
s’activarà individualment a cada urinari. És prohibit de netejar conjuntament els
urinaris, així com fer la neteja automàtica periòdica.
e) S’estableix una temperatura per a l’ACS>35º.
f) Aportació Solar a l’ACS d’acord amb el CTE, el RITE i l’ordenança solar de Barcelona
Xarxa de sanejament
La xarxa de sanejament ha de separar les aigües pluvials de les residuals. Aquesta
separació s’ha de mantenir, com a mínim, fins a l’exterior de l’edifici o el límit màxim que
permetin les ordenances municipals. Si la xarxa no disposa d’un sistema de separació,
només s’admet una única connexió.
Es recomana, sempre que sigui possible i el nivell de pluviometria ho permeti, la
derivació de les aigües pluvials a dipòsits de reciclatge d’aigües o a zones enjardinades
o arbrades amb capacitat d’infiltració adjacents a carrers, places, etc.
Gestions amb les companyies de serveis
-

Els criteris que han de regir la gestió del treball i les relacions amb les companyies
són els següents:

-

La part adjudicatària redactarà les cartes de contacte amb les companyies que
hauran de ser enviades per l’ens local promotor del projecte. Aquestes cartes, hauran
de sol·licitar informació sobre els serveis existents, els criteris de la companyia per al
desenvolupament del projecte i la invitació a consensuar el projecte final un cop
realitzada la proposta a nivell d’esborrany. Aquestes cartes hauran de ser lliurades a
l’Ajuntament en la primera reunió per iniciar els treballs.

-

El representant designat per la Diputació serà present en les reunions que es vagin
desenvolupant amb les diferents companyies de serveis.

4.4.2.7. Annex de sostenibilitat
Amb l’objectiu de tendir cap a una construcció més sostenible, la solució adoptada s’ha
d’ajustar als criteris següents (s’acceptaran solucions que compleixin altres criteris sempre
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que estiguin suficientment raonades, i sempre que es compleixi el decret d’ecoeficiència
energètica de la Generalitat de Catalunya 21/2006 de 14 de febrer), com ja s’ha comentat
cal tendir cap a generar edificis de consum “0” i aproximar-nos a les directives comunitàries
per a edificis nous:
a) Emplaçament
- Aprofitament d’edificacions o elements existents.
b) Aigua
- Eficiència en el consum: ús de dispositius i sistemes d’estalvi d’aigua per a edificis
- Estudiar la possibilitat d’utilització d’aigües grises pretractades de l’edifici (rentamans i
dutxes) per al mateix ús.
- Abocament d’aigües: utilitzar xarxes separatives de recollida d’aigües grises i si
s’escau preveure un pretractament abans que arribin a la xarxa de clavegueram.
c) Energia
- Solucions bioclimàtiques passives: S’estudiarà la implantació de sistemes passius
que puguin reduir els consums per climatització
- Previsió de proteccions solars per evitar enlluernaments interiors.
d) Aïllament i inèrcia tèrmica: és un factor decisiu en l’estalvi energètic. S’estarà a allò
establert en el DB-HE del CTE, especialment respecte els límits de les transmitàncies. La
transmitància límit de les obertures seguirà el mateix criteri, però amb un valor de W/m2k
mai superior a 3.
e) Justificació ambiental de la font d’energia escollida segons els criteris següents:
- Facilitat d’implantació.
- Facilitat de manteniment.
- Costos d’implantació i explotació.
- Vida útil dels equips.
- Contaminació ambiental associada.
f) Energies renovables:
- Estudiar la possibilitat de l’aprofitament d’energies renovables com a fonts d’energia:
solar tèrmica o fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc.
- Implantació d’aigua calenta sanitària generada amb energia solar tèrmica o altres
energies renovables, sempre que les condicions constructives de l’edifici i les
limitacions urbanístiques o de protecció del patrimoni ho permetin
g) Materials i sistemes constructius
Caldrà observar i justificar el compliment del Decret 21/2006 de la Generalitat de
Catalunya pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.
Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. Almenys
una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, entenent com a
família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, ha de disposar d’un distintiu de
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica tipus I,
d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14024/2001, o tipus III, d’acord amb la norma UNE
150.025/2005 INE:
En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc
i materials naturals. Es recomana la utilització d’aparells d’aire condicionat domèstic i
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d’electrodomèstics de classe A d’eficiència energètica (segons les especificacions de la
Directiva 2002/31/CE i Reglament delegat (UE) 626/2011de 4 de maig).
4.4.2.8. Annex de consums
a) S’han de justificar els consums de les diferents fonts d’energia per cada una de les
instal·lacions (calefacció, refrigeració, climatització, renovació d’aire, il·luminació...),
seguint la relació de l’annex de característiques tècniques.
b) També s’ha de justificar el consum d’aigua de l’edifici.
c) S’han d’indicar les ràtios de consum de cada font d’energia i d’aigua per m2 útil de
superfície de l’edifici.
4.4.2.9. Annex d’eficiència energètica de l’edifici en fase de projecte
Certificació d’eficiència energètica de projecte com preveu el Real Decret 47/2007 de 19 de
gener de certificació d’eficiència energètica dels edificis.
4.4.2.10. Annex d’estalvi d’energia:
HE1: limitació de la demanda energètica
Caldrà utilitzar l’eina unificada “LIDER-CALENER” de qualificació energètica o bé altres
programes que hagin estat homologats en el moment de redactar el projecte executiu. En la
documentació s’aportarà ,a més a més de l’informe de verificació de compliment que emet el
programa, la orientació de l’edifici, la zona climàtica introduïda, la classificació dels espais i
imatges 3D obtingudes per el programa de cada una de les façanes i cobertes.
En les opcions de càlcul cal indicar en els plànols i memòria els valors previstos de
transmitància tèrmica màxima (Umax) de cadascun dels tancaments i obertures de
l’evolvent i de les particions interiors ( taula 2.1 del DB-HE1).
HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat
Càlcul de l’Eficiència energètica de la instal·lació VEEI: s’aportaran les dades mínimes
següents per cada local o àmbit:
-

Ús previst de la zona o local i tipus de la feina a desenvolupar-hi
Índex del local (K) utilitzat en el càlcul.
Nombre de punts considerats en el projecte.
Factor de manteniment (Fm) previst.
La il·luminància mitja horitzontal mantinguda (Em)
Índex de enlluernament unificat aconseguit ( UGR)
Índex de rendiment de color de les làmpades seleccionades (Ra)
Potència del conjunt de làmpada més equip auxiliar. (W)
Valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI).

Sistemes de control i regulació. Les instal·lacions d’il·luminació disposaran per a cada zona,
d’un sistema de control i regulació amb les següents condicions:
-

Tota zona disposarà d’almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, no acceptantse els sistemes d’encesa i apagada en quadre elèctric com a únic sistema de control.
Cada zona disposarà d’un sistema d’encesa horària centralitzat en quadre elèctric, les
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-

-

zones d’us esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagada per detecció de
presencia temporitzat o amb polsadors.
S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural, que regulin proporcionalment i
de manera automàtica, per sensors de lluminositat, el nivell d’il·luminació en funció de
l’aportació de llum natural. Aquesta regulació afectarà les lluminàries dels espais de
menys de 6 metres de profunditat i les lluminàries situades a una distancia inferior a 5
metres de les finestres o sota lluernaris seguin les especificacions definides el DB-HE3.
Com a sistema de control i regulació es podrà utilitzar la interfase DALI (Digital
Addressable Lighting Interface). Qualsevol sistema de control haurà de ser obert i
integrable a BMS.

HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
En aquest apartat s’efectuarà una comparativa entre el compliment del DB-HE4 del CTE, el
compliment del el decret d’ecoeficiència energètica de la Generalitat de Catalunya 21/2006
de 14 de febrer i el compliment de la normativa municipal si s’escau.
S’optarà sempre per l’opció que impliqui una contribució solar major.
RITE: Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels edificis
Aquest document l’article 12 estableix que les instal·lacions tèrmiques han de tenir un
consum reduït d’energia convencional i una producció limitada d’emissions d’efecte
hivernacle i de contaminació de l’atmosfera.
Per assolit aquest objectius s’utilitzaran les següents estratègies:
-

Seleccionar sistemes i equips de generació i transport d’alt rendiment energètic en
qualsevol condició de funcionament.
Aïllar tèrmicament les xarxes de distribució de fluïts
Disposar de sistemes de regulació y control per mantenir les condicions de disseny i
regular els consums d’energia.
Comptabilitzar els consums d’energia per a permetre el repartiment de les despeses
entre els usuaris.
Recuperar l’energia dels fluïts que s’evacuen cap a l’exterior.
Utilitzar energies renovables per cobrir una part de la demanda energètica de l’edifici.

4.4.2.11. Annex d’acústica
L’annex d’acústica ha de contemplar:
- criteris aplicats
- definició de les condicions òptimes dels espais a estudiar segons paràmetres bàsics
- proposta de condicionament acústic dels espais
- càlculs i resultats de les simulacions acústiques
4.4.2.12. Annex del Pla de Manteniment
L’objectiu de la redacció del pla de manteniment és integrar des de la fase de disseny
l’elaboració de l’estratègia de gestió del manteniment de l’equipament al llarg de tota la vida
útil de l’edifici.
S’entendrà com a «pla de manteniment preventiu» el document que reculli tots els aspectes
rellevants pel que fa a les previsions de manteniment de l’edifici orientades a l’objectiu
d’allargar la seva vida útil amb unes condicions adequades d’ús.
El pla contindrà com a mínim els següents apartats:
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Inventari d’elements a mantenir
Gammes de manteniment per famílies d’elements
Planificació de l’aplicació de les gammes als elements a mantenir
Normatives d’obligat compliments i recomanacions tècniques
Valoració dels recursos necessaris per al desenvolupament del Pla (humans, econòmics,
tècnics,...)
F) Pla de manteniment substitutiu dels principals elements (programació temporal i
econòmica)
G) Manuals tècnics i d’us
A)
B)
C)
D)
E)

Condicions dels documents:
- Tant l’inventari com les gammes s’elaboraran en una Base de Dades que sigui editable i
compatible amb els programes GMAO més habituals.
- Les gammes mínimes seran les que seguidament es relacionen:
o Elements d’obra
 Accessos i portes
 Façanes
 Cobertes
 Estructura
 Tancaments i divisòries interiors
 Revestiments interiors
o Instal·lacions
 Fontaneria
 Sanejament
 Gasos combustibles
 Instal·lacions elèctriques
 Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció, ventilació i ACS)
 Proteccions contra incendis
 Transport interior (ascensors, muntacàrregues, plataformes,..)
 Instal·lacions especials (FV, SAI, ET, GE, BMS, etc.)
4.4.2.13. Annex d’Equipament.
Caldrà detallar les característiques tècniques que han de reunir els equips i materials de tots
els elements d’equipament comú de l’edifici, necessaris per a la seva posada en servei i
utilització: material sanitari en lavabos i vestidors, guixetes, mobiliari de vestidors, elements
per tancar bicicletes, equipament especial, etc.
4.4.2.14. Programa de control de qualitat
En aquest apartat s’ha d’incloure el programa de control de qualitat, on s’especificarà el
tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar per cada treball. Ha d’incloure com a mínim:
- Les característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i materials, així
com les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i els controls de
recepció que s’han de realitzar
- Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, indicant les condicions d’execució i
les verificacions i controls a realitzar per tal de comprovar que s’ajusten al projecte.
- Les verificacions i proves de servei finals a realitzar per tal de comprovar les prestacions
finals de l’edifici acabat.
Cal recordar que el pressupost del Control de Qualitat ha de quedar inclòs en el pressupost
d’execució material de l’obra.
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4.4.2.15. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
S’han de definir de manera esquemàtica i indicativa les previsions dels terminis d’execució i
dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes. El programa de
treball haurà de contenir les dades següents:
-

Ordenació en parts o capítols d’obra de les unitats que formen part del projecte, amb
l’expressió dels seus amidaments.
Determinació dels mitjans necessaris, com el personal, instal·lacions, equip i materials.
Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses fases d’obra o operacions
preparatòries, equip i instal·lacions, de les diverses parts o unitats d’obra.
Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels capítols d’obra
u operacions preparatòries, equip i instal·lacions; i parts o unitats d’obra a preus unitaris.
Diagrama de les diverses activitats o treballs

4.4.2.16. Annex d’instruccions d’ús i manteniment
Les instruccions d’ús indiquen les normes a seguir per les persones usuàries de l’edifici per
desenvolupar en ell les activitats previstes en el projecte d’execució.
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat,
habitabilitat i funcionalitat.
Situació i emplaçament de l’obra
S’ha d’indicar com afecta la situació, l’orientació, les comunicacions, l’accessibilitat i l’entorn
de l’obra projectada al manteniment futur. S’han de determinar mesures per evitar els
efectes del possible vandalisme.
Utilització
S’han d’indicar quines mesures s’han pres per facilitar-ne la futura utilització:
- Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.
- Accessibilitat a les diferents instal·lacions.
- Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els elements
sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser accessible.
- Facilitat de reparació i substitució dels elements.
Materials
S’han d’analitzar els materials utilitzats i se n’ha de justificar l’elecció per la durabilitat, el
manteniment reduït i la facilitat de reposició.
4.4.3. Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de les obres
Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat i detall i ha d’incloure una revisió
de totes les incidències susceptibles de presentar-se en l’execució d eles obres
4.4.3.1. Introducció i generalitats
a) Objecte del plec i àmbit d’aplicació
L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics
de les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

142

Àrea de Presidència
Secretaria General

Té per objecte: estructurar l’organització general de l’obra, fixar les característiques dels
materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra,
instal·lacions que s’han d’exigir (inclòs les precaucions a adoptar durant la construcció); i per
últim organitzar la manera en què s’han de realitzar els amidaments i abonament de les
obres, el termini de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les
obres.
b) Disposicions generals
Indicar les disposicions i normativa que seran d’aplicació en aquest plec, com a supletòries i
complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica.
c) Descripció de les obres
Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l’ordre de
preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de preus, la
justificació de preus i el pressupost.
Fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden realitzar sobre el projecte
original, contradiccions o errors.
d) Inspecció i iniciació de les obres
- Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols.
- Revisió d’edificacions properes.
- Ordre d’iniciació de les obres.
e) Desenvolupament i control de les obres
- Acta de comprovació del replanteig.
- Assaigs i control de qualitat.
- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia.
- Conservació del medi.
- Equip del contractista.
- Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció.
- Construccions auxiliars i provisionals.
f) Responsabilitats especials del contractista
Indicar les responsabilitats del contractista: qualitat dels materials, permisos i llicències
que es necessitin per l’execució de l’obra i plànols actualitzats segons l’execució real de
l’obra a efectes de liquidació.
4.4.3.2. Materials bàsics
g) Qualitat dels materials
- Condicions generals
- Normes oficials
- Examen i prova dels materials
h) Materials que no compleixen les especificacions
- Materials col·locats en obra.
- Materials aplegats.
- Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec).
i) Dels materials
Per cada tipus de material i instal·lacions s’indicarà:
- Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)

143

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i reglaments,
forma, toleràncies geomètriques)
Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida
Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la seva
idoneïtat, indicant la periodicitat.

4.4.3.3. Execució i control de les obres
-

-

Indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i
instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació.
Fixació de l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions
d’admissió i refús de les unitats d’obra. Protecció d’encreuaments amb altres serveis,
instal·lació d’accessoris, senyalització, etc.).
Proves a realitzar i control de qualitat.

4.4.3.4. Amidament i valoració de les obres
Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, indicant totes les
operacions que comprèn el preu
-

Obligacions generals i compliment de la legislació vigent.
Obligació a redactar els plànols al final d’obra.

4.4.3.5. Manifestació d’obra completa
Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o fraccionada,
segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret
179/1995 del 13 de juny).
4.4.3.6. Proposta classificació contractista,
La proposta de classificació es farà d’acord amb el que estableix el Reglament General de la
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de
12 d’octubre.
4.4.3.7. Imprevistos d’obra
Caldrà preveure les possibles causes que justifiquin l’acceptació d’unitats d’obra no
previstes en el projecte i la corresponent previsió econòmica
4.4.3.8. Revisió de preus
Caldrà detallar la fórmula o sistema de revisió de preus d’acord amb l’article 103 a 106 del
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques i el Real Decret
1359/2011, de 7 d’octubre.
4.4.3.9. Altres prescripcions
-

Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries.
Avaluació ambiental, obres de reposició i condicionament ambiental.
Termini de garantia de les obres (no inferior a un any).
Personal tècnic del contractista a l’obra.
Itineraris d’accés a l’obra.
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4.4.4. Plànols
Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetran situar, replantejar
i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir els
amidaments.
4.4.4.1. Situació i índex de plànols
-

Plànol de situació a escala 1/5.000. Localització de l’edificació en base al planejament
vigent, amb referència a punts localitzables i amb indicació del nord geogràfic.
Relació de tots els plànols que conté el projecte.

4.4.4.2. Plantes d’emplaçament
-

Topogràfic de l’emplaçament..
Plànol de Justificació urbanística amb indicació dels paràmetres urbanístics a complir.
Infraestructures existent (aigua, enllumenat, baixa tensió…) i connexió amb l’edificació.

4.4.4.3. Estat actual
Plantes, alçats i seccions acotades de l’edifici existent.
4.4.4.4. Plantes
-

-

-

Cobertes (tipus, pendents, punts de desguàs, xemeneies, incloent-hi el quadre de
superfícies construïdes totals de l’equipament per plantes).
Plantes de cotes i superfícies (planta de definició geomètrica) i acotació de tots els
elements constructius (en cas de reforma es ressaltarà i acotarà l’obra nova respecte de
la que es manté). Quadre resum per a cada planta de les superfícies construïdes totals i
útils per cada espai.
Plantes de mobiliari i acabats. Distribució de mobiliari fix o no en tots els espais i
cambres, incloent-hi ascensor, banys, etc. Col·locació i acotació de xemeneies, xunts i
desguassos. Indicacions sobre la protecció contra incendis i evacuació.
Plantes d’enderroc. S’hi reflectiran els elements a enderrocar. S’hi indicaran les espècies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar.

4.4.4.5. Seccions generals
-

-

Totes les seccions transversals i longitudinals necessàries per definir l’edifici, amb cotes
de nivells, alçades totals i parcials. En cas de reforma es ressaltarà l’obra nova respecte
de la que es manté.
Seccions pels nuclis de comunicació vertical.
Desenvolupament de les parets de patis o obertures.
Alçats. Tots els alçats necessaris amb indicacions d’alçades totals i parcials que
permetin la comprovació del compliment de la normativa urbanística i d’edificació, i els
materials i colors a utilitzar.

4.4.4.6. Estructures
-

-

Definició de tipus i cotes de fonaments, traves, murs de contenció, acotant eixos i
indicant l’armadura i la seva disposició. Relació de la fonamentació amb el conjunt de
l’obra existent.
Xarxa de desguàs amb dimensions i nivells.
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-

Xarxa de connexió a terra i a la xarxa de sanejament urbana.
Plantes i seccions, amb la distribució dels diferents elements estructurals de
fonamentació, estructura portant i horitzontal i la distribució d’armadures.
Seccions d’armadures. Ha d’incloure el quadre de característiques i especificacions de
materials (ferro, formigó...).

4.4.4.7. Instal·lacions
-

-

-

-

Instal·lacions d’evacuació i desguàs. Plantes amb indicacions de dimensions i materials.
Detalls constructius.
Electricitat i il·luminació. Plantes amb la indicació de la connexió de servei, ET, quadres
generals, comptadors, línies distribuïdores, xarxes, accessoris, punts de llum,
mecanismes. Esquema elèctric i dimensionament de línies.
Canonades i aparells sanitaris. Plantes amb indicació de la connexió de serveis, claus
generals, antiretorn, comptadors, xarxes de distribució d’aigua calenta i freda fins als
diferents aparells. Dimensionament de canonades, acotades, amb indicació de materials.
Calefacció i climatització. Plantes de les diferents xarxes amb dimensionament de
conductes i aparells, acotades, amb indicació de materials. Esquemes de funcionament i
dimensionament.
Disposició de maquinària de climatització i ventilació en els espais tècnics
Gas. Plantes de les diferents xarxes amb dimensionament de conductes i aparells,
acotades, amb indicació de materials. Esquemes de funcionament. Dimensionament.
Xarxa informàtica i telefònica, antenes i altres instal·lacions.
Clavegueram i drenatge.
Aparells elevadors
Seccions tipus de les rases amb els serveis que passen pels carrers.

4.4.4.8. Detalls constructius
-

Seccions totals de totes les façanes i cobertes, amb la indicació de les solucions
constructives i materials, aïllaments.
Altres detalls constructius (jàsseres, pilars, murs...).
Elements singulars de l’edifici

4.4.4.9. Fusteria
-

Alçat dels tancaments exteriors i interiors, amb indicació dels materials, acabats,
aplicació, unitats i cotes.
Plantes i alçats de tot el mobiliari projectat, amb indicació de materials, acabats, ubicació,
unitats i cotes.
Detalls de les fusteries, amb especificació de materials.

4.4.4.10. Cambres humides
-

Planta i alçats de totes les cambres on s’utilitza l’aigua, acotades, amb indicació de
materials, mobiliari i instal·lacions.

4.4.4.11. Urbanització
-

Planta general d’urbanització amb indicació de la xarxa viària, possible situació del
hidrants en carrer, punts de registre infraestructures de serveis i escomeses.
Planta de cotes i acabats d’urbanització.
Seccions generals i detalls constructius.
Plànols d’instal·lacions exteriors.
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-

Planta d’enjardinament.
Senyalització (planta i detalls).
Planta d’elements urbans.

4.4.5.

Pressupost

4.4.5.1. Amidaments
Estat d’amidaments desglossats en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost
parcial (incloure llistats auxiliars per als amidaments, criteris que s’han emprat, etc.).
4.4.5.2. Justificació de preus
-

S’ha d’especificar la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessària i
el cost unitari dels materials a peu d’obra.
Per cada unitat d’obra s’ha de justificar la composició del preu amb les hores necessàries
de mà d’obra, la maquinària i les unitats dels diferents materials que la componen.
S’han d’indicar els costos directes i indirectes de cada preu (amb el percentatge de cost
indirecte).

4.4.5.3. Quadre de preus nº1
En aquest document només figurarà la descripció de cada partida, així com el preu
corresponent en números i lletres.
4.4.5.4. Quadre de preus nº2
Figurarà la descripció de cada partida i els preus es descomposaran en mà d’obra, materials
i maquinària
4.4.5.5. Pressupost d’execució material (PEM)
Desglossat per capítols i unitats d’obra
4.4.5.6. Pressupost d’execució per contracte (PEC)
PEM
Despeses generals
Benefici industrial
SUMA
IVA (XX%)
PEC

A (pressupost d’execució material)
B = 13% de A
C = 6% de A
D = A+B+C
E
F = D+E

Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses. No pot contenir capítol
d’imprevistos, que en tot cas cal contemplar en els plec de prescripcions tècniques
particulars (punt 4.4.3.7)
El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (F en lletra) euros.
4.4.6.

Estudi de Seguretat i Salut

Ha de ser redactat per un tècnic competent designat per l’Autor del projecte i ha d’ajustar-se
al contingut següent:
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a) Memòria descriptiva
- Justificació de la redacció de l’Estudi de seguretat i salut (RD 1627/1997 de 24 d’octubre
de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció).
- Procediments, equips i mitjans a emprar; riscos evitables amb les mesures tècniques
corresponents, i els inevitables amb les mesures preventives corresponents.
- Condicions de l’entorn, procés constructiu, ordre d’execució dels treballs, anàlisi de
riscos i mesures preventives.
- Dotació de serveis sanitaris a l’obra.
- Mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos especials (proximitat a
línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats
pesants, etc.).
- Previsions i informacions per realitzar, amb la deguda seguretat, els treballs posteriors de
reparació i manteniment.
b) Plec de condicions particulars
S’hi han de relacionar les normes i els reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i
conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.
c) Plànols
Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les proteccions a
establir, que s’han de complementar amb esquemes i gràfics per il·lustrar les mesures
preventives proposades.
d) Amidaments
Han de tenir en compte les unitats de seguretat i salut projectades.
e) Pressupost
Ha de quantificar la despesa per a l’execució del que preveu l’Estudi de seguretat i salut. Cal
incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de l’obra.
-

Si s’escau, s’ha d’indicar per fases.

4.4.7.

Contingut de la visualització

L’objectiu de la visualització del projecte és donar una imatge del resultat final als ciutadans.
És per això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt visual.
Contindrà imatges fotorealistes en color de l’obra en el seu entorn, imatges dels espais
interiors, comparacions abans/després, etc.
Caldrà aportar infografies i recorreguts visuals de les parts més significatives i
representatives de l’edifici
4.4.8.

Forma de presentació i nombre d’exemplars

El Projecte es presentarà imprès i en suport informàtic
- Presentació impresa:
a) Projecte executiu: es lliuraran 3 exemplars del treball en català i 1 exemplar en castellà,
encarpetats en format DIN A4. Els plànols aniran doblegats en mida DIN A4.
b) Visualització: Les descrites a l’apartat 4.4.7 en paper DIN A3 de qualitat fotogràfica.
Tindran una resolució mínima de 300 dpi, 50 cm, formats jpeg, dxf i tiff.
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-

Suport informàtic: es lliurarà un CD-ROM amb una còpia sencera del treball en català i
una còpia en castellà, amb tots els documents que formin part del projecte, tant en pdf
com en el format original de l’arxiu.

-

Si el projecte es desenvolupa amb tecnologia BIM, caldrà aportar-lo en el suport que
resulti adient

5. DIRECCIÓ DE LES OBRES
La Direcció facultativa de les obres inclou:
Organització i coordinació de tots els agents que intervenen a l’obra
 La direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord amb
el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcció, aportant el seu
coneixements i experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients per
garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està
destinada, a l’economia general i al termini d’execució.
 La coordinació i col·laboració amb la Direcció d’Execució de l’Obra (DDE), que serà
nomenada per la Diputació de Barcelona, i les funcions de la qual seran les pròpies i
definides a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)
 La col·laboració amb el Coordinador/a de Seguretat i Salut de l’obra en fase d’obra, que
serà designat per la Diputació de Barcelona
 Mantenir informat en tot moment al representant de la Diputació dels aspectes més
significatius de l’obra, de les incidències que es vagin produint i de les propostes de
resolució que es plantegin.
 Executar i coordinar les tasques descrites en el projecte de construcció, elaborant tota la
documentació de l’obra necessària.
 Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls de
l’esmentat Projecte.
 Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte i
proposar les modificacions d’obra que siguin necessàries degudament justificades o
valorar les proposades pel contractista.
 Recopilar i presentar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i
documents definitoris de la seva execució real (as-built); i elaborar, l’Estat de Dimensions
i Característiques de l’obra executada, lliurant-lo a la Diputació de Barcelona a la
finalització dels treballs, signat degudament per l’autor, el director de l’execució de l’obra
i ratificat pel director d’obra.
 La Diputació de Barcelona podrà demanar, i la Direcció Facultativa haurà d’emetre en el
termini de cinc (5) dies, aquells informes parcials que cregui necessaris sobre qüestions
puntuals relacionades amb els treballs del contractista o que afectin a l’obra.
Planificació tècnica i gestió econòmica de les obres
 La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de l’obra,
certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra.
 Validació dels amidaments, tancament i liquidació de les unitats d’obra, la confecció de
relacions valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment
de les relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a l’obra, d’acord amb la
DDE.
 Control i seguiment de costos; informes justificatius dels preus contradictoris per a la
seva aprovació per la Diputació de Barcelona, administració de les clàusules dels
contractes a efectes de costos, comprovació de certificacions i facturacions dels
industrials.

149

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Seguiment de les activitats a desenvolupar pel contractista respecte a tercers
(companyies de serveis, altres administracions, etc.) i en les gestions relacionades amb
afectacions a tercers.
 Seguiment de la planificació de les obres d’acord amb el pla de treball aportat pel
Contractista , anàlisi, proposta de mesures correctores.
 Control del document contractual de recepció de les obres.
 Comprovació de la certificació final i liquidació d’obra.
 Liquidació i informe de la liquidació de les obres, informe de devolució de la garantia
definitiva favorables o donant instruccions sobre les reparacions o esmenes que calgui
efectuar
 Assumpció de la responsabilitat d’obres de manera que els errors de transcripció o
aritmètics, així com també la certificació de part d’obra no executada, constituiran
incompliment contractual.
Seguiment del programa de control de qualitat i el seu compliment.
 Validació i inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les
comprovacions i anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació,
conjuntament amb la DDE.
 Supervisió i control de la posada en obra de cada una de les seves unitats i l’establiment
amb el contractista de les obres de la documentació de constància de característiques i
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació, conjuntament amb la DDE.
 El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al
desenvolupament de l’obra, que el Contractista està obligat a proporcionar.
En relació al compliment del Pla de Seguretat i Salut de l’obra
 Tots els integrants de l’equip tècnic han de vetllar i complir les normes de seguretat i
salut adoptades en l’obra indicades en el Pla de Seguretat i Salut de la mateixa, així com
les instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.
En relació a les responsabilitats compartides amb la resta de professionals que integren
l’equip tècnic.
 Direcció d’obra d’instal·lacions que inclourà:
- Visites periòdiques a l’obra a partir de l’inici dels treballs d’execució de les
instal·lacions fins al final de les mateixes, posada en marxa inclosa. Visites a l’obra en
funció de consultor, esclarint i solucionant els possibles problemes relacionats amb
les mateixes.
- Assistència tècnica a la Propietat, arquitecte director d’obra i industrials. Resolució de
dubtes i assistència a la interpretació, planificació i execució del Projecte Executiu
d’Instal·lacions, aportant solucions tècniques durant l’obra.
- Revisió i, si s’escau, la aprovació de les propostes de muntatge del contractista
principal, aportant solucions i alternatives en cas que la proposta no sigui la més
adient.
- Revisió i, si s’escau, l’aprovació de les propostes de canvi als sistemes o equips de
projecte que puguin ser sol·licitats per el contractista principal, aportant solucions i
alternatives en cas de que la proposta no sigui la més adient.
- Gestió tècnica amb companyies subministradores d’electricitat, gas, aigua i serveis de
comunicació, per determinar disponibilitat de les potències o caudals necessaris per
l’edifici.
- Revisió i aprovació de replantejos. Aprovació dels replantejos de les instal·lacions en
tots aquells passos o canalitzacions on ho requereixi, per els seus encreuaments o
per el seu condicionament amb l’arquitectura.
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-

Revisió i constatació de la fidelitat dels plànols de l’execució real de l’obra que realitza
l’instal·lador, aprovant-los o exigint la seva adequació.
Revisió mensual i individual de les certificacions mensuals presentades per el
contractista principal a la Propietat, aconsellant o desaconsellant la seva aprovació.
Seguiment i tancament del projecte d’activitats. Seguiment dels treballs en obra per
assegurar el compliment del projecte d’activitats amb el que s’ha obtingut llicència
Assistència a les inspeccions tant de tècnics municipals com de serveis de bombers,
o de les entitats de control homologades, realitzant i presentant rectificacions o
informes d’aclariment, si procedeix, fins aconseguir la llicència d’obertura.
Revisió protocols de proves i posada en marxa. Acordar conjuntament amb la
Propietat les proves de seguiment d’execució i les proves finals i de posada en marxa.
Els protocols seran aportats per el contractista principal i aprovats per la direcció
d'execució de les instal·lacions. Seguiment dels protocols i dels seus resultats.

 Assessorament en temes estructurals del projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici,
que inclourà:
- Seguiment i assessorament en l’àmbit del càlcul estructural per tal de poder validar
les solucions proposades en projecte i les que puguin aparèixer en el transcurs de
l’obra en l’àmbit d’arquitectura i enginyeria, un cop s’hagin implementar en fase
d’obra.
- Revisió i, si s’escau, la aprovació de les propostes de muntatge del contractista
principal que puguin afectar a qüestions estructurals de l’edifici, aportant solucions i
alternatives en cas que la proposta no sigui la més adient.
- Revisió i, s’escau, la aprovació de les propostes de canvi als sistemes o equips de
projecte que puguin afectar a qüestions estructurals, i que puguin ser sol·licitats per el
contractista principal, aportant solucions i alternatives en cas de que la proposta no
sigui la més adient
 Annex de modificacions durant el transcurs d’obra del Projecte d’activitats per a la
llicència ambiental de l’edifici que inclourà:
- Consultes a tècnics de prevenció d’incendis i tècnics municipals sobre requisits i
aspectes particulars de l’expedient.
- Justificació de la reglamentació aplicable en matèria contra incendis i mediambiental.
- Realització de l’annex del projecte d’activitats classificades format per:
o Memòria justificativa.
o Plànols de sectorització, evacuació i bàsic d’instal·lacions contra incendis.
o Visat del projecte al col·legi d’enginyers que correspongui.
 Certificat final d’activitats que inclourà:
- Visat final de seguiment dels treballs a obra per assegurar el compliment del prescrit
al projecte d’activitats.
- Recopilació de la documentació de l’obra necessària per la legalització de l’activitat:
assajos de materials, certificats d’aplicació i instal·lació de materials i maquinària,
legalitzacions d’instal·lacions, contractes de manteniment d’instal·lacions contra
incendis, assegurances.
- Realització del Certificat Final d’Obra, visat pel Col·legi corresponent.
- Sol·licitud de la visita d’inspecció dels tècnics municipals o de les entitats de control
homologades.
Presència de la Direcció d’Obra a peu d’obra
 El Contractista de la D.O. garantirà en tot moment la presència a peu d’obra del
personal tècnic necessari per al correcte seguiment de les obres amb un mínim d’una
visita setmanal de seguiment i coordinació per part de l’equip de direcció facultativa.
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 L’empresa haurà de mantenir durant tota l’execució de l’obra la totalitat de l’equip de la
direcció que ha proposat, i que haurà d’estar disponible a criteri del representant de la
Corporació.
6. ANNEX: Definició de les especificacions dels sistemes BMS i dels elements de
camp
Per a la realització d’aquest projecte caldrà de tenir en compte el següents criteris:
Fase de disseny:
-

Requisits del projecte
 Consideracions generals: Tipologia i ús de l’edifici, capacitat de reserva, flexibilitat...
 Requisits de la integració: Realització, funcions i infraestructures de la integració (qui,
com,..)
 Requisits físics: Equips nous i existents, espais físics, cablejats, terminals
d’operador...
 Requisits dels ocupants: Perfil d’ocupació, prioritats de funcionament, eficiència
energètica
 Requisits del sistema: Estratègies de control, funcions de gestió, prestacions, fiabilitat,
documentació....

-

Planificació i organització del projecte
 Planificació del projecte: Fites, tasques i resultats que guiaran el projecte
 Organització: Coordinació, gestió de canvis, autoritzacions, posta en marxa, gestió de
conflictes...
 Definició de responsabilitats
 Restriccions específiques: Ocupació, processos de seguretat, qualificacions,
eficiència energètica
 Gestió de canvis: Intercanvi d’informació, modificacions de les especificacions del
projecte...

-

Documents de disseny i especificacions tècniques
 Normes i reglaments, planols i esquemes, descripció funcional, restriccions...

Fase d’enginyeria:
-

Planificació i coordinació del projecte
 Creació d’un calendari amb el compliments de fites i lliurament d’informes

-

Disseny del Hardware
 Especificacions tècniques
 Propostes
o Arquitectura i descripció
o Llistat de punts
o Descripció funcional

-

Configuració del Hardware
 Cablejat de camp, connectivitat d’equips, identificació de terminal, generació
d’esquemes...
 Assignació de Entrades / Sortides
 Configuració de xarxa, xarxa, equips en xarxa
 Llistat dels equips
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-

Configuració de les estratègies de control
 Seqüències de funcionament
 Ajustaments accessibles als operadors, nivells d’accés
 Requisits d’esdeveniments, alarmes i enrutament
 Dades a enregistrar
 Prioritats

-

Configuració de les funcions de gestió i operació
 Emmagatzemament de dades, que, quan, on, quant...
 Copies de seguretat, restauració i arxivat de les dades
 Interaccions amb tercers, inclòs l’intercanvio de dades

Fase d’instal·lació:
Instal·lació de:
 Equips de camp o perifèrics
 Equips BMS
 Altres equips, mòdems, enrutadors, conversors,..
 Cablejat
-

Posta en servei
 Pla de posta en marxa
o Disponibilitat de la instal·lació connectada al BMS
o Condicions climàtiques especifiques i d’ocupació
o Disponibilitat dels serveis requerits
 Revisió de les condicions prèvies per a la posta en servei
 Verificació del hardware
 Verificació de la estratègia de control
 Verificació de les funcions de gestió i d’operació

Fase de finalització i entrega:
-

Demostració del Sistema
 La totalitat del sistema, incloent instal·lació i documentació
 Realització de canvis acordats
 Proves de funcionament de control en condicions reals o simulades

-

Formació dels operadors
 Instruccions de seguretat
 Instruccions del software
 Requisits de manteniment mínim, còpies de seguretat de dades i sistema
 Necessitats de formació detectades a la fase d’aprenentatge
Les funcions generals d’un BMS s’agrupen en els següents nivells:
I.
-

Funcions de operador
Gestió del sistema, arrancada i aturada del sistema, visualització,..
Gestió d’events, actuacions derivades de canvis al sistema, alarmes,...
Gestió d’estats, comprovació de comportament del sistema segons les variacions
recollides pel sistema,..
Gestió de paràmetres, modificació de consignes, …
Enginyeria de sistema, modificació de gràfics,...
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II.
-

Funcions de gestió
Gestor d’alarmes, amb capacitat de proporcionar un avís d’alarma i atraure l’atenció
de l’operador.
Gestor d’events, presentació automàtica d’events que succeeixen al sistema i porten
associada una validació de l’operador.
Gestor de tendències, on es mostren u o més valors registrats en temps real o
emmagatzemats en un plano x/y davant l’eix de temps.
Gestor d’horaris, per a la creació i modificació de calendaris i horaris que permetin la
actuació programada sobre els equips supervisats.
Funcions d’anàlisis i estadística que possibilitin avaluar valors actuals i històrics tant
d’alarmes com d’events, d’estadístiques de consum, … pugen ser representats com a
gràfics, histogrames, diagrames, etc.

III.

Funcions de procés
Son aquelles que permeten reconèixer l’estat i els valors de les entrades al sistema i
comandar les sortides de commutació i posicionament. Aquestes funcions incloent
paràmetres com, la direcció del punt, l’escala i les característiques dels elements de
camp, la unitat de mesura, estat i definició d’elements associats, assignació de textos,
etc.

IV.

Funcions de entrades/sortides
Aquest conjunt de funcions proporcionen la relació entre les funcions de procés i els
equips de camp.

Els criteris generals que haurien de tenir-se en consideració serien:
Suport Lògic (Software)
-

-

-

-

Programes de gestió del sistema
 Rellotge del Sistema
 Funcions de Watchdog
 Diagnosis del sistema
 Gestió de fallada d’alimentació i restabliment
 Diari de l’activitat del sistema
 Identificació de punts
 Control d’accés al sistema
 Diari d’activitat de l’operador
 Ús i emmagatzemament de dades
o Arxiu
o Exportació / importació
o Seguretat i restauració
o Redundància
Programes de comunicació
 Interfaces de comunicació
 Operació a distància
 Enllaços amb d’altres aplicacions
 Comunicació amb sistemes especials dedicats
Programes d’aplicació del BMS
 Interacció amb els missatges d’alarma / esdeveniments
 Assignació de la informació (segons horaris o classe de l’esdeveniment)
Programes de relació home-màquina
 Presentació i accés a la informació
o Interface gràfica
o Presentació de la informació dels punts
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o
o
o
o
o
o

Ajust de paràmetres
Avís d’alarmes
Programació d’horaris
Gestió d’esdeveniments
Ajuda en línia / manual electrònic
Gestió / operació a distància

Suport Físic (hardware)
Per al disseny d’un BMS i els seus elements s’haurien de confeccionar els llistats de
funcions que el composen en relació les instal·lacions comandades.
A l’annex 2 es documenta un exemple per al control d’un climatitzador tipus.
Aquesta configuració del suport físic inclourà:
- Els esquemes de control o diagrames de relació entre equips i plantes.
- El llistat de punts per a configurar els mòduls per a les funcions de entrada/sortida
digitals/analògiques amb les seves funcions de procés per estimar les prestacions de les
CPU
- Descripcions dels sistema i de la xarxa
- Llista dels equips
- Diagrames de dispositius de camp
- Esquemes de cablejat de connexionat i de xarxa
- Etiquetes pels equips
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1) DADES GENERALS:
1.1) Definició de l'objecte del concurs de projectes
És objecte del present Plec la regulació del concurs de projectes, promogut per la
Subdirecció d’Edificació, mitjançant procediment restringit a cinc concursants, amb
intervenció de jurat, per a la selecció d’una proposta d’intervenció, que servirà de base per a
la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca”, a un equip multidisciplinar de tècnics experts o especialistes en
els àmbits contemplats en el Projecte esmentat, en els termes i amb l’abast establert en el
Plec de prescripcions tècniques.
-

Concurs de projectes per a la selecció d’una proposta d’intervenció:

El concurs de projectes es tramitarà en la modalitat establerta en l’article 184.2.a) del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre (TRLCSP), mitjançant procediment restringit i estarà dividit en dues
fases:
-

Fase 1 Selecció dels participants: Tindrà per objecte la selecció d’un màxim de cinc
participants, d’acord amb els criteris de selecció establerts en la clàusula 2.3 del
present Plec.

-

Fase 2 Selecció d’una proposta d’intervenció: Tindrà per objecte la selecció d’una
proposta d’intervenció, d’entre les presentades pels cinc seleccionats en la fase
anterior, d’acord amb els criteris de valoració establerts en la clàusula 2.7 del present
Plec.

Se seleccionarà la proposta que resolgui millor els requeriments arquitectònics, funcionals,
formals, d’integració amb l’entorn i d’impacte ambiental, dins dels terminis i limitacions
pressupostàries, d’acord amb el que preveu el present Plec i el Plec de prescripcions
tècniques.
La proposta d’intervenció ha de satisfer el desenvolupament d’activitats de recerca,
projectes i comunicació d’aspectes científics i de tecnologia en l’edifici objecte del present
concurs de projectes.
El cost de referència d’execució de l’obra (PEC) s’estima en 20.325.000 euros, el que
representa un cost unitari d’execució de 1.250 €/m2 (IVA exclòs).
-

Adjudicació del contracte de serveis, mitjançant procediment negociat:

La Diputació de Barcelona adjudicarà a l’equip guanyador del concurs de projectes el
contracte dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca”, mitjançant procediment negociat, sense publicitat, de
conformitat amb el que disposa l’article 174.d) del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
El codi CPV que correspon és 71000000-8.
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1.2) Necessitat i idoneïtat del concurs de projectes
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del concurs de projectes i
del contracte de serveis, la no divisió en lots i la justificació del procediment i dels criteris de
selecció dels participants i de la proposta d’intervenció, així com dels aspectes de
negociació estan acreditats a l’expedient.
1.3) Indemnitzacions als participants seleccionats
Els participants que resultin seleccionats en la fase 1 del concurs de projectes, que
presentin una proposta d’intervenció en la fase 2 i que no resultin adjudicataris rebran una
prima de participació o indemnització de tres mil euros (3.000 €), IVA exclòs.
1.4) Quantia del concurs de projectes
La quantia total del concurs de projectes es fixa en la quantitat d’un milió tres-cents disset
mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs. L’IVA que correspon
aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de dos-cents setanta-sis mil set-cents
cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (276.753,75 €).
La quantia total del concurs es desglossa de la manera següent:
-

El pressupost de les indemnitzacions es fixa en la quantitat de dotze mil euros
(12.000,00 €), IVA exclòs, més dos mil cinc-cents vint euros (2.520,00 €) en
concepte del 21 % d’IVA, resultant un pressupost total de catorze mil cinc-cents vint
euros (14.520,00 €), IVA inclòs.

-

El pressupost del contracte de serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució,
certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i
posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca” es fixa en la quantitat d’un milió trescents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que es
desglossa en els imports per prestacions parcials següents:
Preu màxim
(IVA exclòs)

Tipus
impositiu
IVA

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

21%

38.215,80 €

220.195,80 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

21%

50.954,40 €

293.594,40 €

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

Redacció de l’Estudi de seguretat i
salut i coordinació de seguretat i
salut en fase de projecte

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

Certificació energètica del projecte

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

Prestacions parcials

Projecte d’activitats ambientals i
mesures correctores
Redacció del Projecte d’execució
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Preu màxim
(IVA exclòs)

Tipus
impositiu
IVA

363.960,00 €

21%

76.431,60 €

440.391,60 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

1.305.875,00 €

21%

Prestacions parcials
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de l’edifici
TOTAL

Import
IVA

Preu màxim
(IVA inclòs)

274.233,75 € 1.580.108,75€

1.5) Valor estimat del concurs de projectes
El valor estimat del concurs de projectes, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i
concordants del TRLCSP, és d’un milió tres-cents disset mil vuit-cents setanta-cinc
euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs.
El valor estimat inclou les indemnitzacions als quatre participants en el concurs de projectes
que no resultin guanyadors del mateix, i el valor estimat del contracte de serveis de
redacció, direcció d’obres i altres prestacions relacionades, d’acord amb el detall següent:
Detall dels conceptes
Indemnitzacions o primes de participació en el concurs de
projectes

Valor estimat
(IVA exclòs)
12.000,00 €

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

Projecte d’activitats ambientals i mesures correctores
Redacció del Projecte d’execució

42.125,00 €
424.620,00 €

Redacció de l’Estudi de seguretat i salut i coordinació de
seguretat i salut en fase de projecte

33.700,00 €
8.425,00 €

Certificació energètica del projecte

363.960,00 €

Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de l’edifici

8.425,00 €

TOTAL VALOR ESTIMAT, IVA EXCLÒS

1.317.875,00
€

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
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1.6) Aplicacions pressupostàries
Es preveu que la despesa derivada del present concurs (indemnitzacions als participants no
guanyadors) i de la contractació dels serveis abans esmentats es farà efectiva durant les
anualitats següents:

Anualitats

Import parcial
IVA inclòs

Detall dels conceptes

2018

Indemnitzacions del concurs
Treballs previs i avantprojecte
Projecte bàsic
50 % Projecte d’activitats

14.520,00 €
220.195,80 €
293.594,40 €
25.485,63 €

2019

Projecte d’execució
Estudi de seguretat i salut i
coordinació de seguretat i salut
en fase de projecte
Certificació
energètica
del
Projecte

513.790,20 €
40.777,00 €

Import total
anualitat
IVA inclòs
553.795,83 €

564.761,45 €

10.194,25 €

2020

10 % Direcció obres

44.039,16 €

44.039,16 €

2021

50 % Direcció obres

220.195,80 €

220.195,80 €

2022

40 % Direcció obres

176.156,64 €
211.836,51 €

50 % Projecte d’activitats
Certificació energètica de l’edifici

25.485,62 €
10.194,25 €
1.594.628,75 €

IMPORT TOTAL, IVA INCLÒS

La despesa pluriennal derivada d’aquest concurs de projectes i de la contractació dels
serveis esmentats d’un milió cinc-cents noranta-quatre mil sis-cents vint-i-vuit euros
amb setanta-cinc cèntims (1.594.628,75 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les
següents aplicacions del pressupost dels exercicis 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022:
14.520,00 € a l’aplicació G/104/933/227 del pressupost de 2018,
- 539.275,83 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2018,
- 564.761,45 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2019,
44.039,16 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2020,
- 220.195,80 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2021 i
- 211.836,51 € a l’aplicació G/104/933/632 del pressupost de 2022,
amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els pressupostos esmentats.
1.7) Tramitació de l’expedient del concurs de projectes i procediment d’adjudicació
del contracte de serveis
Tramitació de l’expedient del concurs de projectes
El concurs de projectes, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment restringit amb intervenció de
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jurat, en la modalitat establerta en l’article 184.2.a) del TRLCSP i en virtut d’allò que
estableixen els articles 184 i següents del TRLCSP, en relació amb els articles 150 i 162 a
168 del TRLCSP, i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
El concurs de projectes es dividirà en dues fases:
Fase 1 Selecció dels participants: Tindrà per objecte la selecció d’un màxim de cinc
participants que seran convidats a presentar un proposta d’intervenció (fase 2), previ
anunci de la convocatòria del concurs de projectes i la presentació de les sol·licituds de
participació. La selecció dels cinc participants s’efectuarà en base als criteris de selecció
fixats en la clàusula 2.3 del present Plec.
Els/les 5 candidats seleccionats per participar en la segona fase del concurs només
poden formar part d’un equip i només poden lliurar una proposta d’intervenció.
Fase 2 Selecció d’una proposta d’intervenció: Tindrà per objecte la selecció d’una
proposta d’intervenció, d’entre les presentades pels cinc participants seleccionats en la fase
anterior. Es procedirà a convidar als candidats seleccionats en la fase anterior, en els
termes previstos en l’article 166 del TRLCSP. La selecció de la proposta d’intervenció
s’efectuarà en base als criteris de valoració fixats en la clàusula 2.7 del present Plec.
Procediment d’adjudicació del contracte de serveis
L’adjudicació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca”, es durà a terme mitjançant procediment negociat, sense
publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 174.d) del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP) i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
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 guanyador del concurs i contractista dels serveis, serà
de 1.500 euros.
1.9) Incompatibilitats dels concursants
Sens perjudici de les incompatibilitats professionals legalment establertes, no poden
participar com a concursants:
a) Els membres del jurat, ni els seus familiars directes.
b) Les persones associades o que mantinguin relacions de servei o de col·laboració
professional amb els membres del jurat.
c) Les persones jurídiques en quin capital els membres del jurat o els seus cònjuges,
convivents o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una
participació superior al 10% o en siguin administradors.
d) El personal laboral o funcionari al servei de la Diputació de Barcelona o dels seus ens o
organismes dependents.
1.10) Composició del Jurat
De conformitat amb el que disposa l’article 323 del TRLCSP, la Mesa de Contractació de
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l’Àrea de Presidència es constituirà en Jurat incorporant en la seva composició les persones
següents:
-

La directora de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona o persona
que la substitueixi.

-

Un/a arquitecte/a del Servei de Projectes i Obres de la Subdirecció d’Edificació.

-

El director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació ICERCA) o persona que el substitueixi.

-

Dos/dues arquitectes designats/des pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) entre professionals acreditats.

1.11) Documentació que facilitarà la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona facilitarà la documentació següent relativa a l’edifici 12 del recinte
de l’Escola Industrial:
-

Plànols no editables en format pdf de plantes, alçats i seccions de l’edifici.
Fotoplànol de situació de l’edifici.
Informació històrica de l’edifici.
Recull fotogràfic de l’edifici.

2) FASES DEL CONCURS DE PROJECTES: FASE 1 DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
I FASE 2 DE SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
FASE 1: FASE DE SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE CINC PARTICIPANTS (PROCEDIMENT
RESTRINGIT)
2.1) Documentació a presentar, forma i contingut de les sol·licituds de participació
La documentació per prendre part en aquest procediment es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Servei de Contractació de la Diputació de
Barcelona (carrer Londres, 55, 5a planta, 08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, tel.
934022564, fax 934020647), de dilluns a divendres laborables, de 9.00 hores a 14.00 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 a l’anunci
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit
Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el
termini esmentat per a la presentació de les sol·licituds de participació. Transcorreguts deu
dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en dos sobres, en els termes següents:
FASE 1 – SOBRE NÚM. 1: Sol·licitud de participació. Capacitat i solvència mínima
(contingut de la clàusula 2.2. i de l’annex I del present Plec)
Portarà la menció "Sobre 1: Sol·licitud de participació en el concurs de projectes per a
la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la ‘rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
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com a centre de recerca’ (P17EI1998), presentada per ...……......." i haurà de contenir la
documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb
el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació
(DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:
-

part I relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador: emplenar. En el cas de contractacions conjuntes, indicar els noms de
tots els ens contractants.

-

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

apartat A (contractació reservada): només consignar en sentit afirmatiu quan així
s’hagi previst en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP),

-

apartat A (lots): indicar el/s número/s de lot/s a què es presenta, si s’escau,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

part III relativa a motius d’exclusió: emplenar,

-

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

-

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

part VI relativa a les declaracions finals: emplenar.
El DEUC s’ha de presentar en format paper i signar pel/pels legal/s representants de
l’empresa. El formulari normalitzat de DEUC està disponible en l’enllaç següent:
Versió en català:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio
_electronica/DEUC-cat.pdf
Versió en castellà:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
ADVERTIMENT
-Quan l’operador econòmic participi en la licitació pel seu compte però recorri a
solvència externa d’altres entitats, cal que cadascuna d’aquestes presenti un
DEUC per separat.
-Quan un grup d’operadors econòmics participin conjuntament en el procediment de
contractació (Unió Temporal d’Empreses, UTE), cadascun d’ells ha d’aportar el
corresponent DEUC.
-Quan els contractes estiguin dividits en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a
un altre, el DEUC haurà de complimentar-se per cada lot o cada grup de lots als què
s’apliquin els mateixos criteris de selecció.

b) Altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model
que consta com annex I al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic han de complirse abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació,
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 de selecció dels participants, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la
clàusula 2.4) del present Plec.
FASE 1 – SOBRE NÚM. 2: Criteris de selecció dels participants (contingut de la
clàusula 2.3 i annexos II, III i IV del PCAP)
Portarà la menció “Documentació relativa als criteris de selecció dels participants en el
concurs de projectes per a la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic
i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats
ambientals i posterior direcció d’obra de la ‘rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del
Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca’ (P17EI1998), presentada per
.........................." i haurà de contenir la documentació següent:
 Documentació relativa als criteris de selecció dels participants a tenir en compte, de
conformitat amb la clàusula 2.3) del present Plec, numerada i indexada, i els models
continguts en els annexos II, III i IV del PCAP.
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2.2) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i professional o tècnica i altres requeriments
Els candidats hauran de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera
Mitjà:
Disposició d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Import mínim:
Import mínim de la pòlissa de 600.000,00 euros.
Acreditació documental:
S’haurà d’aportar un certificat expedit per l’assegurador on consti els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, així com també el compromís de la
seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte. També s’admetrà el compromís de subscripció de la
pòlissa.
b) Solvència professional o tècnica
Mitjans:
 Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, participants en el contracte, que inclogui:
Requisits mínims:
Un equip de professionals de caràcter multidisciplinar, amb capacitat de coordinació i
col·laboració, experts en cadascuna de les disciplines que es relacionen.
L’equip que prestarà els serveis objecte del contracte estarà integrat almenys pels
següents professionals:
A Autor del projecte i posterior director d’obra, que actuarà com a delegat i
coordinador de l’equip tècnic:
 Titulació: Arquitecte.
 Experiència mínima:
a) Acreditar un mínim de cinc (5) anys en redacció de projectes i direcció
d’obres de projectes de característiques similars.
b) Acreditar haver realitzat o estar realitzant un (1) treball d’edificació
(projecte executiu i/o direcció d’obra) com a redactor i/o director d’un
projecte d’edificació del sector terciari o d’equipament, amb pressupost
d’execució material (PEM) no inferior a dos milions d’euros (2.000.000,00 €).
Podrà haver-hi un o més autors sempre que es compleixin els requisits mínims de
titulació i experiència.
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B Equip de col·laboradors:
B.1) Redactor del projecte d’instal·lacions i posterior director d’execució de
les instal·lacions
 Titulació: Enginyer industrial, arquitecte.
 Experiència mínima:
a) Acreditar un mínim cinc (5) anys en redacció de projectes i direcció
d’instal·lacions elèctriques, mecàniques i tèrmiques en edificis .
b) Acreditar haver realitzat o estar realitzant un (1) treball d’edificació
(projecte executiu i/o direcció d’obra) com a especialista en instal·lacions
en edificis del sector terciari o d’equipaments, amb PEM no inferior a dos
milions d’euros (2.000.000,00 €).
B.2) Titulat competent especialista en estructures:
 Titulació: Arquitecte o enginyer de camins, canals i ports.
 Experiència mínima:
a) Acreditar un mínim cinc (5) anys en disseny, càlcul i supervisió
d’estructures d’edificis.
b) Acreditar haver realitzat o estar realitzant un (1) treball d’edificació
(projecte executiu i/o direcció d’obra) com a especialista en estructures
d’edificis del sector terciari o d’equipaments, amb PEM no inferior a dos
milions d’euros (2.000.000,00 €).
B.3) Titulat competent especialista en confecció d’estudis de costos i
pressupostos
 Titulació: Arquitecte tècnic, arquitecte.
 Experiència mínima:
a) Acreditar un mínim de cinc (5) anys en l’exercici professional de la seva
especialitat.
b) Acreditar haver realitzat o estar realitzant un (1) treball d’edificació
(projecte executiu) com a especialista en costos i pressupost en edificis del
sector terciari o d’equipaments, amb PEM no inferior a dos milions d’euros
(2.000.000,00 €).
B.4) Titulat competent especialista en rehabilitació
 Titulació: Arquitecte.
 Experiència mínima:
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a) Acreditar un mínim de cinc (5) anys en l’exercici professional de la seva
especialitat.
b) Acreditar haver realitzat o estar realitzant un (1) treball d’edificació
(projecte executiu i/o direcció de l’obra) de rehabilitació en edificis
catalogats, amb PEM no inferior a un milió d’euros (1.000.000,00 €).
B.5) Titulat competent especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
 Titulació: Enginyer, arquitecte, etc.
 Experiència mínima: Acreditar un mínim de tres (3) anys d’exercici professional
com a tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica en projectes
executius.
L’Autor del projecte i Director d’obra o qualsevol dels tècnics col·laboradors podrà
desenvolupar un màxim de dues de les competències requerides, sempre que
s’acrediti la titulació habilitant escaient, així com l’experiència requerida i la seva
especialitat i la dedicació ho permeti.
S’entén com a titulat competent, qualsevol tècnic que disposi d’una titulació habilitada
legalment per a l’execució de les funcions indicades. Les titulacions indicades es
realitzen a títol merament enunciatiu i no limitatiu.
Acreditació documental: cal aportar:
-

Original o còpia autenticada dels títols acadèmics requerits.
Certificats de bona execució, fulls d’encàrrec o certificats de final d’obra del treball a
acreditar.

Els professionals de l’equip de col·laboradors a què fa referència l’apartat B) es podran
integrar en més d’una proposta.
2.3) Criteris de selecció dels participants i mitjans d’acreditació
(Fase 1 del concurs de projectes – Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
La selecció dels participants que hauran de presentar la proposta d’intervenció per a la
rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de
recerca es realitzarà d’acord amb els criteris d’idoneïtat, capacitat i experiència de
l’autor del Projecte i de l’equip tècnic proposat que es detallen en aquesta clàusula.
La puntuació màxima dels equips serà de 120 punts, segons els criteris de selecció
següents:
1. Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica de l’autor del Projecte: Fins a 40
punts
4 obres projectades o finalitzades en els darrers 10 anys  Annex II.
Es valorarà en conjunt, la qualitat arquitectònica de les obres presentades: qualitat dels
espais, disseny formal i estratègia del projecte.
2. Experiència de l’autor del Projecte en redacció de projectes executius amb ús
similar als de l’objecte del concurs. Fins a 40 punts
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Es valoraran les 4 obres presentades per a valorar el criteri de selecció 1, d’acord
amb la següent puntuació:
 Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a
2.000.000€:
Fins a 10 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
 Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries,
amb PEM superior a 2.000.000€:
Fins a 8 punts per obra finalitzada i /o projecte redactat.
 Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius,
centres mèdics, amb PEM superior a 2.000.000€:
Fins a 4 punts per obra projectada/finalitzada.
3. Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis entre les obres
declarades en el criteri 1. Fins a 10 punts
Es valoraran un màxim de 2 obres, sempre que s’acrediti que la intervenció s’hagi
realitzat en edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) o local
(BCIL) o que disposin d’alguna altra catalogació equivalent en el cas d’edificis situats
fora de Catalunya.
Les obres a valorar poden coincidir o no amb les presentades per a tenir en compte
en altres criteris de selecció.
Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
4. Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients entre les obres declarades en el criteri 1. Fins a 10 punts
Es puntuarà la identificació i proposició dels criteris de gestió ambiental i sostenibilitat
basats en la reducció del consum d’energia, autosuficiència hídrica, estalvi lumínic,
materials utilitzats en la reforma de l’edifici, criteris de regulació de l’edifici.
Es valoraran un màxim de 2 obres. Les obres a valorar poden coincidir o no amb les
presentades per a tenir en compte en altres criteris de selecció.
Fins a 5 punts per obra finalitzada i/o projectada
Acreditació documental dels criteris de selecció dels punts 1, 2, 3 i 4 que fan
referència a l’autor del Projecte:
Cal aportar la documentació següent:
 Declaració responsable d’experiència de l’autor del Projecte, d’acord amb el
model de l’annex II del present Plec.
Pels criteris de selecció 1 i 2 es consignaran un màxim de 4 obres o projectes.
En cas de consignar-se més obres o projectes, només es tindran en compte els
quatre primers.
Pel criteri de selecció 3 es consignaran un màxim de 2 obres o projectes. En cas
de consignar-se més obres o projectes, només es tindran en compte els dos
primers.
Pel criteri de selecció 4 es consignaran un màxim de 2 obres o projectes. En cas
de consignar-se més obres o projectes, només es tindran en compte els dos
primers.
 Fitxa descriptiva de l’actuació, d’acord amb el model de l’annex III del present
Plec.
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Es presentarà una fitxa descriptiva de l’actuació per a cadascuna de les obres i/o
projectes referenciats en la “declaració responsable d’experiència de l’autor del
Projecte”, en full Din A4, imprès a una sola cara. Aquesta fitxa contindrà la
informació descriptiva de l’actuació.
 Fitxa gràfica de l’actuació, d’acord amb el model de l’annex IV del present Plec.
Es presentarà una fitxa gràfica de l’actuació per a cadascuna de les obres i/o
projectes referenciats en la “declaració responsable d’experiència de l’autor del
Projecte”, en 2 fulls Din A3, impresos a una sola cara. Aquesta fitxa contindrà la
informació gràfica de l’actuació.
5. Idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l’equip
multidisciplinar. Fins a 20 punts
La idoneïtat de l’equip tècnic proposat es valorarà tenint en compte el grau
d’intervenció que pugui acreditar cada tècnic (projectes, direccions d’obra, o
col·laboracions) en els darrers 10 anys, en edificis destinats als usos objecte de
valoració del punt 2, en obres de rehabilitació d’edificis catalogats com a BCIN, BCIL
o equivalent grau de catalogació (segons punt 3), o en obres i/o projectes d’edificis
energèticament eficients, segons la descripció del punt 4.
Descripció
Enginyer o arquitecte expert en instal·lacions
Arquitecte o enginyer expert en estructures
Arquitecte expert en rehabilitació i/o restauració
Enginyer, arquitecte, etc, expert en estudis de sostenibilitat,
eficiència energètica i energies renovables
Arquitecte tècnic expert en costos i pressupostos

Fins a ....
punts
6
4
4
4
2

Acreditació documental del criteri de selecció del punt 5 que fa referència als
professionals que integraran l’equip multidisciplinar:
Cal aportar la documentació següent:
 Currículum vitae dels membres de l’equip proposat, amb detall de les obres
realitzades durant els darrers 10 anys, degudament signat per cadascun dels
titulars.
La Diputació de Barcelona podrà demanar documentació acreditativa per verificar
el contingut del currículum vitae de cada un dels professionals de l’equip proposat.
2.4.) Selecció d’un màxim de cinc participants i presentació de la documentació
acreditativa de la declaració continguda en el sobre número 1 de la fase 1
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació de la
primera fase, el Jurat, tenint en compte els criteris de selecció establerts a la clàusula 2.3
del present Plec, qualificarà la documentació presentada pels candidats i en seleccionarà
com a màxim cinc.
Els cinc candidats seleccionats, i dins del termini de deu (10) dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 del TRLCSP, hauran
de presentar la documentació següent davant l’òrgan gestor:
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a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a
més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si
escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho
fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació per obtenir de
forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 2.2) del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – excepció de la 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.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o en cas que la
documentació presentada no resultés suficient per acreditar els requisits de la clàusula 2.2)
del present Plec, referent a la solvència econòmica i financera i professional o tècnica dels
candidats, el/s candidat/s no passarà/an a la fase següent (fase 2 de selecció d’una
proposta d’intervenció). En aquest cas es podrà fer el mateix requeriment al/s següent/s
candidat/s, segons la puntuació que hagin obtingut en la valoració dels criteris de selecció
fixats en la clàusula 2.3) del present Plec, fins que es disposi de cinc candidats amb tota la
documentació presentada i acceptada, prèvia revisió.
FASE 2: FASE DE SELECCIÓ DE LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ (PROCEDIMENT
RESTRINGIT)
2.5.) Invitació als participants seleccionats per a què presentin la proposta
d’intervenció
Un cop presentada la documentació relacionada en la clàusula anterior per part dels
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participants seleccionats i acceptada l’acreditació dels requisits de la clàusula 2.2) del
present Plec, la Subdirecció d’Edificació convidarà als cinc seleccionats a presentar la
proposta d’intervenció per a la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca”.
A la invitació s’adjuntarà la documentació següent en format d’arxiu digital:
-

Documentació gràfica de l'àmbit de l’obra en format editable dwg (plantes, alçats i
seccions).
Dades de contacte de la Subdirecció d’Edificació per concertar una visita a l’edifici 12 del
recinte de l’Escola Industrial.

2.6) Documentació a presentar en la fase 2 del concurs de projectes consistent en la
selecció d’una proposta d’intervenció
2.6.1. Lloc i termini de presentació de la documentació de la fase 2 del concurs de
projectes per a la selecció d’una proposta d’intervenció
La documentació per prendre part en aquesta fase es presentarà dins el termini que
s’estableixi en la invitació corresponent, que no podrà ser inferior a 35 dies naturals, en
el Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona (carrer Londres, 55, 5a planta,
08036 Barcelona, scon.publicitat@diba.cat, tel. 934022564, fax 934020647), de dilluns a
divendres laborables, de 9.00 hores a 14.00 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 a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la
seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense
haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada.
2.6.2. Forma i contingut de la documentació a presentar en la fase 2 del concurs de
projectes per a la selecció d’una proposta d’intervenció
Per tal de garantir l’anonimat de les proposicions els sobres no contindran cap referència
exterior a la identitat de l’autor o de l’equip col·laborador. A aquest efecte, la identitat de
l’autor i el seu equip se substituirà per un lema, que ha de figurar a l’exterior dels dos
sobres que es presentaran en aquesta fase.
Els sobres contindran en el seu interior la documentació següent:
 FASE 2 - SOBRE NÚMERO 1: Proposta d’intervenció (contingut de la clàusula
2.7 del PCAP)
Els concursants lliuraran un sobre opac i tancat, on constarà el lema, sense cap
referència exterior a la identitat de l’autor o el seu equip.
En la part exterior del sobre es consignarà el text següent:
“Diputació de Barcelona- Subdirecció d’Edificació
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Concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció per a la rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca”
LEMA:____________
FASE 2 – SOBRE NÚM. 1: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ”
El sobre haurà de contenir la documentació següent:
-

-

Quatre plafons amb suport rígid de cartró ploma de gruix mínim 4 mm i màxim
10mm, en format DIN A1, tots amb la mateixa orientació, ja sigui apaïsada o
vertical, amb documentació a una sola cara.
Dues còpies reduïdes a format DIN-A3 de cadascun dels plafons, en color.
Una memòria, en un màxim de 12 pàgines Din A4 impreses a una cara, amb lletra
de mida Arial 11, amb informació descriptiva de l’actuació.
Un CD amb tots els plafons i la memòria en format pdf.

Els plafons aniran numerats, s’hi farà constar el lema a cadascun d’ells i contindran
tota la informació visual i escrita necessària per explicar la proposta, amb un mínim
de:
a) Una planta general d’ordenació.
b) Totes les plantes de distribució de l’equipament, amb un quadre de superfícies
dels espais i quadre resum de superfícies de programa, útils i construïdes totals.
c) 3 Seccions representatives de l’edifici i com a mínim 2 generals amb l’entorn.
d) Un mínim de quatre perspectives interiors (imatges fotorealistes o renders).
e) Pressupost de l’obra, desglossat per fases i capítols d’obra, amb indicació final del
PEM, PEC i cost total amb IVA inclòs
En la documentació gràfica s’indicarà l’escala gràfica dels plànols i orientació
nord/sud.
La memòria tindrà les planes numerades i estarà indexada. El contingut haurà de fer
referència als criteris de valoració referits en la clàusula 2.7 del present Plec, fent una
breu explicació justificativa dels criteris d’intervenció i de la solució proposada. En cas
de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i es valorarà el
contingut exposat en les dotze primeres pàgines.
ADVERTÈNCIA
Tant l’exterior dels dos sobres amb el lema, com la documentació que conté el
sobre precedent, no pot incloure cap informació que permeti conèixer la
identitat dels participants o del seu equip. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió del concurs de projectes.
FASE 2 - SOBRE NÚMERO 2: LEMA
Els concursants lliuraran un sobre opac i tancat, on constarà el lema, sense cap
referència exterior a la identitat de l’autor o el seu equip.
En la part exterior del sobre es consignarà el text següent:
“Diputació de Barcelona- Subdirecció d’Edificació
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Concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció per a la rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca”
FASE 2 – SOBRE NÚM. 2 (LEMA)
LEMA:____________”
El sobre ha de contenir un full amb el nom, l’adreça, les dades de contacte i la
signatura de l’autor de la proposta. Aquest sobre serà lliurat al secretari del Jurat, per
a la seva custòdia i només es procedirà a la seva obertura amb posterioritat a
l’emissió del veredicte per part del Jurat.
2.7) Criteris de valoració de les propostes d’intervenció presentades en la fase 2 de
selecció d’una proposta d’intervenció
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de valorar les propostes d’intervenció
presentades seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Valoració de les propostes arquitectòniques: fins a 100 PUNTS
(Documentació a incloure en el sobre núm. 1 de la fase 2)
1. Qualitat arquitectònica de la proposta
40 punts
a. Qualitat arquitectònica: Es valorarà conjuntament la qualitat dels
espais, el disseny formal i l’estratègia del projecte (Fins a 24 punts)
b. Criteris d’intervenció respecte els elements històrics de l’edifici i
integració de la nova arquitectura en l’edifici existent (Fins a 8 punts)
c. Relació de l’equipament amb l’entorn proper i amb la ciutat (Fins a 4
punts)
d. Elements arquitectònics innovadors (Fins a 4 punts)
2. Programa funcional
35 punts
a. Adequació del programa d’usos proposat als requeriments funcionals
plantejats i claredat en la zonificació dels diferents usos (Fins a 18
punts)
b. Modularitat i flexibilitat (Fins a 6 punts)
c. Plantejament dels sistemes d’instal·lacions i reserva dels espais
necessaris (Fins a 6 punts)
d. Eficiència de la distribució proposada i facilitat de promoció de les
relacions internes entre els usuaris (Fins a 5 punts)
3. Criteris ambientals
8 punts
a. Es valorarà la contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt
de l’estricte compliment normatiu, amb la voluntat de tendir cap a un
edifici de consum energètic gairebé nul (Fins a 8 punts)
4. Justificació de la sostenibilitat de la proposta
8 punts
a. Relació entre els sistemes constructius proposats i els criteris de
manteniment de l’edifici (Fins a 4 punts)
b. Justificació dels costos de manteniment de l’edifici a curt i llarg termini
(Fins a 4 punts)
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5. Adequació econòmica de la proposta
5 punts
a. Viabilitat econòmica de la proposta en relació al cost previst: Es
donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una anàlisi de
costos amb una major justificació (Fins a 5 punts)
6. Utilització de metodologia BIM

4 punts

a. Es consideraran les propostes que incorporin la modelització i
parametrització del projecte amb metodologia BIM, valorant-se cada
proposta en funció del grau de definició del model i de la seva utilitat
tant pel que fa al procés d’execució de la rehabilitació de l’edifici com
al seu posterior manteniment i explotació un cop finalitzada l’obra.
(Fins a 4 punts)
La proposta haurà de detallar:
1. Descripció dels criteris del procés de modelat, categorització d’objectes, taxonomia de
nivells de les diferents disciplines que desenvolupin l’arquitectura, les estructures i les
instal·lacions.
2. Descripció del criteris del modelat de la informació i segons disciplina, amb LOD200
com a mínim per a la fase de disseny i LOD300 (Level of Develoupament) fins a
LOD400 en fase d’execució i As-built.
3. Descripció del procés de control de qualitat del model natiu i de l’IFC per a garantir
els estàndards del BIM i la compatibilitat amb els diferents programaris i versions
concretes.
Sistemàtica de valoració:
Descripció

Fins a....punts

Nivell de categorització i classificació dels objectes

1,00

Nivell de desenvolupament del modelat de les diferents disciplines

2,00

Control de qualitat

1,00

Per a valorar aquesta proposta caldrà acreditar la titulació i experiència del personal
l’equip, disposició dels mitjans i instal·lacions necessàries per a treballar en entorns BIM.
2.8) Resolució del Jurat
Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas d’empat dirimeix el
resultat de les votacions el vot del president del Jurat.
El Jurat emetrà el seu veredicte en el termini dels tres mesos següents a la finalització del
termini de presentació de les propostes d’intervenció.
El Jurat, motivadament, pot declarar desert el concurs i/o decidir no concedir alguna
indemnització en el cas que un participant no aporti la documentació mínima requerida en el
present Plec o bé aquesta resulti molt deficient.
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3) DADES RELATIVES A
(PROCEDIMENT NEGOCIAT)

L’ADJUDICACIÓ

DEL

CONTRACTE

DE

SERVEIS

3.1) Definició de l’objecte del contracte
És objecte de regulació en aquest apartat del present Plec la contractació promoguda per la
Subdirecció d’Edificació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució,
certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i
posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de
l’Escola Industrial com a centre de recerca”, al participant en el concurs de projectes que
hagi resultat guanyador.
El contracte de serveis esmentat serà executat per un equip multidisciplinar de tècnics
experts o especialistes en els àmbits contemplats en el Projecte esmentat, en els termes i
amb l’abast establert en el Plec de prescripcions tècniques.
3.2) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat d’un milió trescents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que es
desglossa en els imports per prestacions parcials següents:

Prestacions parcials
Treballs previs i avantprojecte
Redacció del Projecte bàsic
Projecte d’activitats ambientals i
mesures correctores
Redacció del Projecte d’execució
Redacció de l’Estudi de seguretat i
salut i coordinació de seguretat i
salut en fase de projecte
Certificació energètica del projecte
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de l’edifici
TOTAL

Tipus
impositiu
IVA
181.980,00 €
21%
242.640,00 €
21%

Preu màxim
(IVA exclòs)

Import
IVA

Preu màxim
(IVA inclòs)

38.215,80 €
50.954,40 €

220.195,80 €
293.594,40 €

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

8.425,00 €
363.960,00 €
8.425,00 €
1.305.875,00 €

21%
21%
21%
21%

1.769,25 €
10.194,25 €
76.431,60 €
440.391,60 €
1.769,25 €
10.194,25 €
274.233,75 € 1.580.108,75 €

3.3) Durada del contracte de serveis i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El termini d’execució de la contractació dels serveis s’iniciarà amb la formalització del
contracte i finalitzarà un cop feta la liquidació de les obres.
3.3.1.

Terminis i fases de lliurament del projecte

Per als treballs corresponents a la redacció del projecte, s’estableix un termini total
discontinu màxim de 16 mesos. Els treballs s’agruparan en les fases que es concreten
tot seguit, requerint-se la validació de la fase anterior abans d’iniciar la realització de la
següent. Per a la validació de cadascun dels treballs, la Subdirecció d’Edificació
disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals des de la seva recepció.
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3.3.1.1. Estudis previs i avantprojecte
Màxim 6 mesos des de la signatura del contracte i lliurament a la Subdirecció
d’Edificació.
En aquest termini caldrà haver completat:
 Estudi de programació
 Aixecament digital de la planimetria de l’edifici
 Estudi geotècnic
 Pla de cales
 Avantprojecte
3.3.1.2. Projecte bàsic
Màxim 4 mesos des de la validació dels treballs previs i l’avantprojecte per la
Subdirecció d’Edificació
Amb el lliurament del projecte bàsic s’inclourà:
 Estudi de patologies
 Comprovació de la resistència dels elements estructurals
 Projecte bàsic
 Projecte d’activitats per a llicència ambiental
3.3.1.3. Projecte d’execució (inclou projecte executiu de les instal·lacions)
Màxim 6 mesos des de la validació del projecte bàsic per la Subdirecció d’Edificació
Amb el lliurament del projecte d’execució s’inclourà:
 Projecte executiu d’arquitectura
 Projecte executiu de les instal·lacions
 Estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte
 Certificació d’eficiència energètica del projecte
Els terminis parcials fins a la redacció del projecte executiu podran avançar-se respecte les
previsions de cada fase, i compensar-se entre elles, sense superar conjuntament el màxim
de setze (16) mesos.
3.3.2.

Termini previst per a la direcció de les obres

Per als treballs corresponents a la Direcció d’Obres, a càrrec de l’Arquitecte responsable
de la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, i de l’Enginyer redactor del Projecte de les
instal·lacions, el termini s’ajustarà al desenvolupament de les obres, per les que es
preveu una durada màxima de vint-i-quatre (24) mesos, que s’iniciarà amb l’acta de
comprovació del replanteig i inici d’obres i acabarà amb la liquidació de les obres.
Dins de la direcció de les obres s’inclou la certificació energètica de l’edifici.
Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.
3.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del
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TRLCSP, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és d’un milió
tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs.
3.5) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció
d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca” es durà a terme mitjançant procediment negociat, sense
publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 174.d) del TRLCSP, en relació amb els
articles 169 a 178 del mateix text refós, i la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
Es convidarà al guanyador del concurs de projectes a participar en una negociació sobre els
aspectes que es detallen en la clàusula 3.7 del present Plec.
En l’expedient es deixarà constància de totes les actuacions realitzades.
El desenvolupament i resultat de la negociació es farà constar en una acta que signaran tots
els assistents.
3.6) Documentació a presentar, forma i contingut de la proposició
La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es presentarà
dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en la Subdirecció d’Edificació de
la Diputació de Barcelona (carrer Comte d’Urgell, núm. 187, Edifici 25, 2a planta;
sd.edificacio@diba.cat; telèfon 93 402 80 00; fax 93 402 24 99).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en un sobre tancat.
El sobre portarà la menció "Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als
aspectes objecte de negociació per a la contractació dels serveis de redacció del
projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte
d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de
l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” i haurà de
contenir la documentació següent:
 La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa als
serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre
de recerca” (P17EI1998), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de
prescripcions tècniques particulars i el 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), que es desglossa en els preus per
prestacions parcials següents:
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OFERTA DEL LICITADOR
Prestacions parcials
Treballs
previs
i
redacció
de
l’avantprojecte
Redacció del Projecte
bàsic
Projecte
d’activitats
ambientals i mesures
correctores
Redacció del Projecte
d’execució
Estudi de seguretat i
salut i coordinació de
seguretat i salut en
fase de projecte
Certificació energètica
del projecte

Preu màxim
prestació
parcial
(IVA exclòs)

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

Preu ofertat
prestació
parcial
(IVA inclòs)

181.980,00 €
242.640,00 €
42.125,00 €
424.620,00 €

33.700,00 €

8.425,00 €

Direcció facultativa de
les obres

363.960,00 €

Certificació energètica
de l’edifici

8.425,00 €

TOTAL

Preu ofertat
prestació
parcial
(IVA exclòs)

1.305.875,00 €

(Lloc, data, signatura i segell).”
 La proposta de reducció del termini de redacció dels Projectes, que haurà d’ajustarse 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 als
serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre
de recerca” (exp. núm. P17EI1998), es compromet a executar la redacció de
l’avantprojecte, Projecte bàsic i Projecte d’execució, inclosa tota la documentació
relacionada amb cada un d’ells d’acord amb el que preveu el Plec de prescripcions
tècniques (PPT), en un termini total de .............. mesos i en els terminis parcials
següents:

Prestacions parcials

Termini parcial
màxim segons
PCAP

Estudis previs i redacció
de l’avantprojecte
(inclou tota la documentació relacionada en la
clàusula 1.6 del PCAP i en el PPT)

6 mesos
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Redacció del Projecte bàsic (inclou tota la
documentació relacionada en la clàusula 1.6 del
PCAP i en el PPT)
Redacció del Projecte d’execució (inclou tota la
documentació relacionada en la clàusula 1.6 del
PCAP i en el PPT)
TERMINI TOTAL

4 mesos

6 mesos
16 mesos

(Lloc, data, signatura i segell).”
 Documents relatius als aspectes arquitectònics i altres aspectes tècnics objecte de
negociació, de conformitat amb la clàusula 3.7) del present Plec.
3.7) Aspectes objecte de negociació
Els aspectes objecte de negociació seran els següents:
-

Aspectes arquitectònics i altres aspectes tècnics en relació a la proposta d’intervenció
formulada pel guanyador del concurs.
Proposició econòmica.
Reducció del termini de redacció dels projectes (avantprojecte, projecte bàsic i projecte
d’execució).

3.8) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de
les ofertes rebudes.
3.9) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
3.10) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 TRLCSP.
3.11) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi estat proposat com a adjudicatari serà
la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
96.1 TRLCSP.
A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn.
L’acreditació de la constitució de la garantia no es podrà realitzar per mitjans electrònics.
3.12) 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
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151.2 del TRLCSP haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
3.13) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des 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.
4) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS:
4.1) 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, les següents:
-

-

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular, s’obliga a:
-

Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

-

Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present 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.

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

En la fase de direcció de les obres, el contractista s’obliga a coordinar-se amb el/la
director/a d’execució de les obres, el/la coordinador/a de seguretat i salut i el/la
representant a l’obra de la Diputació de Barcelona que siguin designats per la
Corporació.

-

En fase de direcció de les obres, el contractista s’obliga a supervisar al contractista de
les obres durant el “període d’assistència tècnica” per a la posada en marxa de l’activitat.
Durant el termini de garantia del contracte d’execució de les obres del “Projecte de
rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de
recerca” s’ha establert un període obligatori d’assistència tècnica per part del contractista
de les obres a la Diputació de Barcelona, en allò que anomenarem “posada en marxa de
l’activitat”. Aquesta assistència tindrà una durada de sis mesos, a comptar des de la
“posada en marxa de l’activitat”, que pot ser diferida en el temps del final de la posada en
marxa de les instal·lacions, aquest últim inclòs en el termini d’execució, en el qual el
contractista principal de les obres i, en conseqüència, els seus subcontractistes hauran
de donar servei tècnic en tot allò referent al bon funcionament de les instal·lacions i
equipaments fixes i mòbils. A aquests efectes la Diputació de Barcelona comunicarà al
contractista de les obres i a la direcció de les mateixes la data d’inici efectiu de l’activitat.

4.2) Condicions especials d’execució
No és procedent.
4.3) 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.
4.4) Règim de pagament
D’acord amb les fases dels treballs a realitzar previstes en el Plec de prescripcions
tècniques, es preveuen els següents pagaments parcials segons els percentatges que es
detallen a continuació:
Estudis previs i avantprojecte:
100% dels honoraris corresponents als estudis i treballs previs i avantprojecte, al lliurament
dels treballs.
Projecte bàsic:
100% dels honoraris corresponents a la redacció del projecte bàsic al lliurament del
document.
Projecte d’activitats ambientals i mesures correctores:
- 50 % dels honoraris corresponents al Projecte d’activitats i mesures correctores al
lliurament del document.
- 50 % dels honoraris corresponents al Projecte d’activitats i mesures correctores un cop
obtinguda la llicència d’activitats.
Projecte d’execució:
100% dels honoraris corresponents a la redacció del projecte d’execució al lliurament dels
treballs.
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Estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut en fase de Projecte:
100 % dels honoraris corresponents a l’Estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat
i salut en fase de Projecte al lliurament dels treballs (juntament amb el Projecte executiu).
Certificació energètica del Projecte:
100 % dels honoraris corresponents a la certificació energètica del Projecte un cop lliurada
aquesta certificació (juntament amb el Projecte executiu).
Direcció de les obres:
- 95 % dels honoraris corresponents a la direcció de les obres: es faran pagaments
mensuals en funció del percentatge d’obra executada que s’hagi certificat.
- 5 % dels honoraris corresponents a la direcció de les obres un cop s’hagi lliurat l’informe
de liquidació de les obres.
Certificació eficiència energètica de l'edifici:
100 % dels honoraris corresponents a la certificació energètica de l’edifici un cop lliurada
aquesta certificació.
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 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 del destinatari de la contractació
(104200 Subdirecció d’Edificació).
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: GE0001052.
Unitat tramitadora: GE0001052.
4.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
4.6) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 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 dels terminis total o parcials d’execució dels treballs contemplats en el
Plec de prescripcions tècniques.

-

L’incompliment del mètode de treball establert en la clàusula cinquena del Plec de
prescripcions tècniques.

-

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

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

Per l’incompliment del termini total s’imposarà una penalització diària en la proporció de
0,20 € per cada 1.000 euros del preu del contracte.

-

Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % de
l’import del subcontracte. L’empresa adjudicatària no podrà realitzar la subcontractació
dels treballs que en el seu conjunt superin el 10 % del preu del contracte.

-

Pel compliment defectuós de la prestació i/o per l’incompliment parcial de l’execució de
les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte, que hauran de ser proporcional al grau d’incompliment.

Els imports de penalitats es faran efectius mitjançant deducció d’aquests en els documents
de pagament al contractista, amb notificació prèvia de la imposició i valoració de la penalitat
per part del servei promotor als efectes del preceptiu tràmit d’audiència al contractista.
4.8) 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.
4.9) Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i
la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
4.10) 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.
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4.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte fins al
10% 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.
La possible relació contractual que tinguin els professionals que integren la solvència
requerida en la clàusula 1.10) del present Plec per a presentar-se en aquesta licitació o que
han estat valorats en els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11) d’aquest Plec
no es tindrà en compte en el percentatge màxim de subcontractació abans fixat.
4.12) 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.
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.
4.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives
particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, pel Plec de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, aprovat
definitivament pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de novembre de
2013, i publicat en el BOPB de data 30 de desembre de 2013, pel Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
4.14) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
4.15) 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, 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.
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4.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 600.000,00 €.
4.17) Lloc de lliurament de la documentació i lloc de prestació de l’objecte del
contracte
El lloc fixat per al lliurament de la documentació objecte del present contracte és el següent:
Subdirecció d’Edificació
Recinte de l’Escola Industrial
Edifici 25, 2a planta
c/ Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
El lloc fixat per a la prestació dels serveis de direcció i altres serveis objecte del contracte
que hagin d’executar-se in situ és l’edifici 12 ubicat al Recinte de l’Escola Industrial, al
carrer Comte d’Urgell, 187 de Barcelona.
4.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP,
el senyor Josep Ma. Rieradevall Pons, arquitecte del Servei de Projectes i Obres de la
Subdirecció d’Edificació.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquells 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.
4.19) Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal
subministrades pel licitador durant el procediment de contractació o aportades pel
contractista durant l’execució del contracte seran incloses en els fitxers de què és
responsable la Diputació de Barcelona, “Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals
seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del present expedient de
contractació i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre que una
llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza
una llei.
Els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol
altre dret que els corresponguin 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/
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu 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 de Barcelona. En el cas que el
personal vinculat a l’empresa adjudicatària accedeixi, directament o indirectament, a dades
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o informacions de caràcter personal, l’empresa li exigirà el compliment del deure de secret
respecte a les dades i informacions a què hagi accedit en el desenvolupament de l’activitat o
servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata
comunicació d’aquest fet a la Diputació.
En el cas d’accés a dades personals el contractista s’obliga a complir les prescripcions
previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en
especial, les contingudes a l’article 12, del número 2 al 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades personals i al Reglament de desenvolupament de la
Llei de protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
Així mateix, en el cas que durant l’execució del contracte el personal del contractista
accedeixi a les instal·lacions videovigilades de la Diputació, les imatges captades seran
incloses en el fitxer “Control d’accés i Videovigilància”, les quals seran objecte de tractament
per al control de les obligacions establertes al Plec de prescripcions tècniques a
l’adjudicatari relatives al seu personal i a la seguretat de les dependències i edificis de la
Diputació.
5) DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS
5.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient,
en base a preus referits a components de la prestació.
5.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte.
5.3) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat
en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona n’informarà al contractista i aquell
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
5.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
No és procedent.
5.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.
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5.6) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de la Diputació de Barcelona d’acord amb el PCAG.
ANNEX I AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ
D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ,
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA “REHABILITACIÓ I
ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL COM A
CENTRE DE RECERCA” (P17EI1998)
Model de declaració responsable
A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1
"El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i
lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Marcar
una creu

Característiques

amb

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 no superior als 43 milions d’euros.

-

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

-

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

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

-

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

 SÍ
-

 NO

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

 SÍ
-

 NO obligat per normativa

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

 SÍ
-

 NO

 NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

-

Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
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ANNEX II AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ
D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ,
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA “REHABILITACIÓ I
ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL COM A
CENTRE DE RECERCA” (P17EI1998)
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA DE L’AUTOR DEL PROJECTE
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció per a la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats
ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de l’edifici 12
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” (P17EI1998)
Licitador:
En/Na <nom del tècnic>, amb NIF <núm. de NIF>, <nom de la titulació>, col·legiat/ada
número <número de col·legiat, si s’escau> del Col·legi <nom del Col·legi, si s’escau>,
<En cas que es presentin més d’un autor, copiar una altra vegada el paràgraf amb les dades
de l’altre o altres autors.>
DECLARA/EN:
que la selecció dels projectes lliurats i/o de les obres finalitzades en els darrers 10 anys que
a continuació es relacionen han estat redactats pel/s sotasignat/s en condició d’autor/s o hi
ha/n intervingut en la condició que es detalla a continuació, de conformitat amb el que es
disposa a les bases del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció
d’una proposta d’intervenció per a la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic
i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i
posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola
Industrial com a centre de recerca:
-

Projectes lliurats i/o obres finalitzades en els darrers 10 anys que l’autor o autors
presenten per a ser valorats en els criteris de selecció dels participants següents:
“Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica” i “Experiència de l’autor del
Projecte en redacció de projectes executius amb ús similar als de l’objecte del
concurs”:

(Consignar un màxim de 4 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 4,
només es tindran en compte les 4 primeres)
Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
número 1
............
Condició en la que s’ha intervingut ...............................................................................................................
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
.............................................................. ................. ........................... ................... ...................
.......................
.......
..
..
..
..
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Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 2
Condició en la que s’ha intervingut ...............................................................................................................
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
..................................................................... ................... ............................. ..................... ..................... ...................
........
....
....
....
....
....

Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 3
Condició en la que s’ha intervingut ...............................................................................................................
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
..................................................................... ................... ............................. ..................... ..................... ...................
........
....
....
....
....
....

Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 4
...............................................................................................................
Condició en la que s’ha intervingut
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
..................................................................... ................... ............................. ..................... ..................... ...................
........
....
....
....
....
....

-

Projectes lliurats i/o obres finalitzades en els darrers 10 anys que l’autor o autors
presenten per a ser valorats en el criteri de selecció dels participants següent:
“Experiència de l’autor del Projecte en rehabilitació d’edificis”:

(Consignar un màxim de 2 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 2,
només es tindran en compte les 2 primeres)
Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 1
Condició en la que s’ha intervingut ...............................................................................................................
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
.............................................................. ................. ........................... ................... ...................
.......................
.......
..
..
..
..
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Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 2
Condició en la que s’ha intervingut ...............................................................................................................
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
.............................................................. ................. ........................... ................... ...................
.......................
.......
..
..
..
..

-

Projectes lliurats i/o obres finalitzades en els darrers 10 anys que l’autor o autors
presenten per a ser valorats en el criteri de selecció dels participants següent:
“Experiència de l’autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament
eficients”:

(Consignar un màxim de 2 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 2,
només es tindran en compte les 2 primeres)
Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 1
...............................................................................................................
Condició en la que s’ha intervingut
............
Propietat
Qualificació
Any finalització Superfície Import PEM
Nom de l’Autor
o
energètica
projecte/obra
construïda
d’obra
promotor
obtinguda?
.............................................................. ................. ........................... ................... ...................
.......................
.......
..
..
..
..

Nom projecte executiu o obra ...............................................................................................................
............
número 2
...............................................................................................................
Condició en la que s’ha intervingut
............
Qualificació
Propietat
Any finalització Superfície Import PEM energètica
Nom de l’Autor
o
projecte/obra
construïda
d’obra
obtinguda?
promotor
.............................................................. ................. ........................... ................... ................... .......................
.......
..
..
..
..
Per a cadascuna de les obres que he/hem consignat als quadres superiors, adjuntem els
mitjans d’acreditació que s’especifiquen al Plec de clàusules administratives particulars.
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ANNEX III AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ, CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE D’ACTIVITATS AMBIENTALS I POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRA DE LA “REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL
RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL COM A CENTRE DE RECERCA” (P17EI1998)
FITXA DESCRIPTIVA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT ALS PROJECTES I/O OBRES
RELACIONATS EN L’ANNEX I (En DINA4)
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta
d’intervenció per a la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic i
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats
ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de l’edifici 12
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” (P17EI1998)
Licitador:

NOM ACTUACIÓ:
AUTORIA DEL PROJECTE:
Projecte
o obra
finalitzada
l’any:
Pressupost d’execució material (PEM):
Superfície construïda:
Superfície útil:
Qualificació energètica en projecte:
Altres mesures mediambientals:
Descripció:
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ANNEX IV AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ, CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI, PROJECTE D’ACTIVITATS AMBIENTALS I POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRA DE LA “REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI 12 DEL
RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL COM A CENTRE DE RECERCA” (P17EI1998)
FITXA GRÀFICA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT ALS PROJECTES I/O OBRES
RELACIONATS EN L’ANNEX I (En DINA3)

Servei de Contractació
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar el recurs de
reposició presentat per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA
contra l’acord núm. 192/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària
de data 11 de maig de 2017, d’imposició de penalitat per incompliments
detectats (durant el mes de maig de 2016) en els contractes dels lots 3
(Vigilància, protecció i control del Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5
(Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres) del Servei de
vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots.- 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.

Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en
sessió ordinària de data 23 de setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, no subjecte a regulació
harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del TRSLCP), el contracte relatiu al
servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10
lots, a favor de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA -NIF A81262404- (en endavant OMBUDS) pel que fa als lots següents:


Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals (CERC)



Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres

2.

El contracte dels lots 3 i 5 es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb
efectes d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.

3.

Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en
sessió ordinària de data 26 d’octubre de 2017 es va prorrogar la contractació
esmentada amb efectes d’1 de novembre de 2017 a 31 de març de 2018.

4.

Amb data 21 de juliol de 2016, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la
Diputació de Barcelona, com a responsable del contracte, va elaborar un informe
d’incoació d’expedient de penalitat posant de manifest determinats incompliments
de l’empresa, durant el mes de maig de 2016, de les obligacions contractuals
següents:
 Realitzar torns superiors a 8 hores de treball continuat (Lot 3)
 No realitzar el mínim d’inspeccions mensuals (Lots 3 i 5)

I proposant la imposició d’una penalitat per un import de 1.800,00 €.
5.

D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es va
donar compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant
escrit del cap del Servei de Contractació rebut per l’empresa OMBUDS en data 21
d’octubre de 2016.

6.

El representant de l’empresa OMBUDS va presentar en data 2 de novembre de
2016 davant aquesta Corporació, en temps i forma, escrit d’al·legacions contra
l’expedient de penalitat iniciat.

7.

En relació amb les al·legacions esmentades, el cap del Gabinet de Prevenció i
Seguretat de la Diputació de Barcelona, responsable del contracte, va elaborar un
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informe de data 15 de febrer de 2017, en el qual es desestimaven les al·legacions
realitzades per OMBUDS i es confirmava la penalitat per import de 1.800,00 €.
8.

Per dictamen de la Junta de Govern, aprovat en sessió ordinària del dia 11 de
maig de 2017, es va penalitzar a l’empresa OMBUDS pels incompliments
descrits amb l’import de 1.800,00 €, desestimant les al·legacions presentades
per l’empresa. Aquesta resolució va ser notificada a l’empresa en data 23 de maig
de 2017, indicant que contra la mateixa l’empresa podia imposar recurs
contenciós administratiu i recurs potestatiu de reposició.

9.

En data 23 de juny de 2017 l’empresa OMBUDS va interposar davant la Diputació
de Barcelona un recurs de reposició contra aquest últim acord de la Junta de
Govern de data 11 de maig de 2017.

10. El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona,
responsable del contracte, va elaborar un informe de data 31 d’octubre de 2017 de
resposta al recurs de reposició de l’empresa OMBUDS, el text íntegre del qual es
reprodueix a continuació:
“Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA en relació a l’expedient de penalització per diversos incompliments
produïts durant l’execució del contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i control
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
Barcelona, dividit en 10 lots, corresponents al mes de maig de 2016
Número d’expedient: 2015/0001599
Ombuds Compañia de Seguridad, SA, va interposar en data 23 de juny de 2017, recurs de
reposició contra l’acord número 192/17 de Junta de Govern celebrada en sessió ordinària de
data 11 de maig de 2017 pel qual es proposava penalitzar a aquesta empresa pels
incompliments detectats durant l’execució del contracte relatiu al Servei de vigilància,
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots durant el mes de maig de 2016.
Un cop examinades les al·legacions es considera que:
I.

En resposta a l’al·legació primera apartat A:

En relació als torns superiors a 8 hores de treball continuat lot 3.
L’empresa torna a argumentar que la Diputació de Barcelona no els pot penalitzar perquè no
és competent en matèria laboral en relació al còmput d’hores dels treballadors.
No podem estimar aquesta al·legació sota l’argumentació de que es tracta d’un
incompliment en matèria laboral, ja que, sens perjudici d’una reclamació per part dels
treballadors a l’àmbit jurisdiccional social, el PPTP, acceptat pel contractista en el moment
de presentar la seva oferta, regula a la clàusula 14 l’obligació relativa a l’organització de
torns de treball, recollint específicament que “on només hi hagi un vigilant de servei,
l’empresa contractista establirà torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores de
treball continuat” i d’acord amb la clàusula 1.24.2.o) del PCAP el fet de “no establir torns
efectius de treball que no excedeixin les 8 hores” està considerat com un incompliment greu
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que haurà de ser sancionat amb l’aplicació d’una penalitat que va des de 501 € fins a
1.500€.
Per tant, es penalitza l’incompliment contractual d’àmbit administratiu que està perfectament
definit als plecs, i és per tot l’exposat que el cap del GPS desestima aquesta al·legació i
manté la penalitat proposada de 600 €.
II.

En resposta a l’al·legació primera apartat B

En relació a no dur a terme el mínim d’inspeccions mensuals lots 3 i 5.
L’empresa al·lega que el fet d’incomplir el mínim d’inspeccions ha estat per un error humà i
que mai hi ha hagut un incident destacat, a més considera que només poden ser sancionats
si hi ha hagut dol o culpa per part de l’empresa i com no és el cas, no es pot sancionar.
No es pot admetre tenint en compte els arguments exposats a l’informe inicial del GPS de
data 21 de juliol de 2016 (apartat II b) i en l’informe de valoració de l’escrit d’al·legacions de
data 15 de febrer de 2017 (apartat III) , els quals, succintament, es poden resumir en que
l’empresa va incomplir un nombre d’inspeccions que ella mateixa va oferir en la seva
proposta tècnica, presentada en relació al criteri 1 de la clàusula 1.11) del PCAP (“Sistema
de verificació i avaluació del desenvolupament del servei, de la capacitat física i l’aptitud
psicològica del personal designat i accions per a mantenir-la”), per la qual va obtenir una
determinada puntuació, i que l’oferiment d’aquestes inspeccions no anava condicionat a que
hi haguessin o no incidències destacables en la prestació del servei.
És més, en la reunió de data 28/10/2015 es va recordar a totes les empreses la importància
de realitzar les inspeccions ofertes, les quals eren d’obligat compliment per part de
l’empresa, i que el fet de no realitzar-les comportava un incompliment contractual associat a
una penalitat establerta a la clàusula 1.24.2.k) del PCAP.
Per tant, el GPS desestima l’al·legació presentada per l’empresa i manté la penalitat
proposada, de 1.200 € al considerar que no es tracta d’un error humà, ja que l’empresa ho
justifica pel baix nivell d’incidències en la prestació del servei, cosa inadmissible per les
raons exposades, i més tenint en compte que l’empresa va rebre els corresponents
recordatoris i advertiments que l’empresa va desatendre.
III.

En resposta a l’al·legació segona, tercera i quarta

L’empresa al·lega indefensió argumentant per una banda, que la Diputació de Barcelona “no
motiva el carácter grave o leve de la sanción, siendo ello presupuesto necesario e ineludible
de cada uno de los tipos infractores que se le imputan. Al cuantificar la sanción a tanto
alzado sin más datos concretos para contrastarlo, irroga indefensión a la compareciente”
Per altra banda, que “de haberse iniciado y comunicado el procedimiento de imposición de
sanción con el primer supuesto incumplimiento, la compareciente hubiere dispuesto los
medios necesarios para evitar los sucesivos supuestos incumplimientos que se reclaman (y
sus respectivas sanciones) circunstancia que le irroga una flagrante indefensión y perjuicio
económico, en el caso de que devenga firme la sanción propuesta.”
I, finalment, que la sanció imposada és “a todas luces desproporcionada con la gravedad del
supuesto cumplimiento defectuoso del contrato”.
En relació amb aquestes al·legacions, cal dir, en primer lloc, que en l’informe d’incoació de
l’expedient de penalització del GPS, de 21.07.2016 i en l’informe de valoració de les
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al·legacions presentades per l’empresa de data 15.02.17 s’exposava molt clarament quins
han estat els incompliments realitzats per l’empresa susceptibles de ser penalitzats d’acord
amb la clàusula 1.24 del PCAP, que regula les penalitats en funció dels incompliments
contractuals i gradua els incompliments en lleus, greus i molt greus. Per tant, s’ha motivat
adequadament quines són les obligacions contractuals, quins són els incompliments que ha
realitzat l’empresa, així com la seva classificació com a lleus i greus.
En segon lloc, l’empresa no pot al·legar per al seu incompliment el desconeixement, ja que
ha quedat demostrat els diferents requeriments que se li van realitzar i a més, des del
moment que presenta la seva oferta sap i accepta quines actuacions i omissions es
consideren incompliments i quina graduació tenen les mateixes, així com el barem de les
penalitats que se’ls hi pot imposar. Així mateix, no és obligació de la Diputació de Barcelona
recordar-li quines són les seves obligacions i les conseqüències de l’incompliment
d’aquestes, les quals venen detallades als plecs, sinó que, aquesta Corporació, una vegada
detectats els incompliments no pot obviar-los i està obligada a aplicar les penalitats
corresponents als incompliments realitzats, en els termes previstos en la clàusula 1.24) del
PCAP.
Finalment, en relació a l’import de la sanció que es proposa imposar, no es pot entendre
desproporcionada respecte al compliment defectuós de la prestació del servei, ja que en el
mateix informe del GPS, al qual s’ha fet referència en reiterades ocasions, es justifica
aquest import d’acord amb el barem que estableix la clàusula 1.24) del PCAP i tenint en
compte que els imports són més elevats degut a la reiteració dels fets i que aquests
incompliments s’han produït a l’inici de la prestació del servei.
És per tots els motius exposats anteriorment, que com a responsable del contracte proposo
desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA, contra l’acord de Junta de Govern d’11 de maig de 2017 i mantenir les
penalitats proposades que ascendeixen a un import global de 1.800,00 €.”

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 119 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques la resolució del recurs
estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en el mateix o
declararà la seva inadmissió.
2. Així mateix, aquest precepte legal determina que l’òrgan que resolgui el recurs
decidirà totes les qüestions, tant de forma com de fons, que plantegi el procediment,
hagin estat o no al·legades pels interessats.
3. L’article 123 de la mateixa llei estableix que no es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o
s’hagi produït la desestimació presumpta d’aquest.
4. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 (apartat 3.1.c), i complementada i
modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat
per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017, i publicat al BOPB de 19 de
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setembre de 2017, la Junta de Govern té delegada la competència per adoptar
aquest acord.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 23 de juny de 2017 per
l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404) contra
l’acord de la Junta de Govern de data 11 de maig de 2017, d’imposició de penalitat a
l’empresa pels incompliments detectats durant el mes de maig de 2016, d’acord amb
l’informe del cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona,
responsable del contracte, de data 31 d’octubre de 2017.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, per al
seu coneixement i efectes.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU per determinats incompliments detectats al llarg de l’any 2017 en
el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.- 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. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es
va adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris de
valoració i subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient relatiu a les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, a favor
de l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de gener de 2011 a
31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498,00 € (IVA
inclòs).
2. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat
prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de desembre de 2014, 12 de
novembre de 2015, 30 de juny de 2016, 27 d’octubre de 2016 i 24 de novembre de
2016, pels períodes compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, entre
l’1 de gener i el 30 de juny de 2016, entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016, entre
l’1 de novembre i el 31 de desembre de 2016 i entre l’1 de gener i el 30 d’abril de
2017, respectivament. No obstant això, d’acord amb la clàusula 1.6) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars del contracte, les remeses dipositades generaran
efectes fins a sis mesos més tard de la data d’acabament.
3. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte corresponent a l’any 2017, el cap
del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió
Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió
Tributària, va elaborar un informe de data 4 d’octubre de 2017, en el qual es recullen
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una sèrie d’incidències detectades i les conseqüències jurídiques que comporten
aquestes respecte al servei que presta UNIPOST a l’Organisme de Gestió Tributària,
el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA,
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DE L'ANY 2017 (Expedient núm.
2010/0000764)
1. INTRODUCCIÓ
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost, SA, formalitzant-se el
contracte en data 13 de desembre de 2010, amb una vigència des de l’1de gener de 2011
fins el 30 d’abril de 2017, preveient la clàusula 1.6 del plec de clàusules particulars (PCAP)
que regeix aquest contracte que les remeses dipositades generaran efectes fins a sis mesos
més tard de la data d’acabament del mateix.
La clàusula 1.24 del PCAP especifica que una de les causes de resolució del contracte serà:
“(...)
-

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

La clàusula següent del PCAP, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si
no es vol resoldre el contracte
"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà
una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional
a la gravetat de l’incompliment.
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a
continuació, que ascendirà a les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del
servei.
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import.
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari
establert: 100 euros.
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat:
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4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30%
es penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la
fórmula següent:
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de
les enviaments gestionats fora de termini.
4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades.
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment
del control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu
al plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost
del servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com
a resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció.
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el
Reglament general de recaptació."
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels
indicadors de qualitat:
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT
donarà per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei
prestat per l'adjudicatari:
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies hàbils
des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa
distribuïdora).
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini
establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments).
4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut d'errades
detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria d'un 1% dels
enviaments que han estat informats com a notificats per contrastar si es correspon
al contingut de la imatge escanejada del justificant de recepció.
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la
penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta
més els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)"
2. DETALL DE LES PENALITATS
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
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concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, SA
durant l'any 2017, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a continuació:
Les darreres remeses d’enviaments dipositats per al seu repartiment van ser el dia 27 d’abril
de 2017.
Un mes abans del tancament de cada remesa, aquest Servei ha sol·licitat a Unipost, SA la
localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost, SA la relació de les notificacions
extraviades. Al llarg del 2017 s'ha produït la pèrdua de 841 enviaments de Certificat Plus
(s'adjunta relació: 15 enviaments Locals, 119 Grans poblacions i 707 Resta) pel quals
correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local 1,4825, servei Grans
poblacions 1,7065, servei Resta 2,091, tots calculats a preus de l'exercici 2017 sense IVA)
que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un total de 8.518,24 euros.
3. IMPOSICIÓ DE LES PENALITATS
La clàusula 2.9 del plec de clàusules administratives particulars designa als responsables
del contracte:
"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel
que fa a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de
gestió de la qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme."
I la clàusula 1.25) del PCAP determina que les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran
per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes previstos a l’article
196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i concretant la seva
efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no puguin
deduir-se dels pagaments.
En haver-se realitzat actualment tots els pagaments a l’empresa Unipost, SA i no restar cap
abonament pendent, el pagament de la penalització per import de 8.518,24 € es farà
efectiva sobre la garantia definitiva constituïda per l’empresa Unipost, SA.
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de la penalitat esmentada en
aquest informe a Unipost, SA, per import de 8.518,24 €.”

4. En l’expedient de penalitat consten acreditats els incompliments descrits en els
informes esmentats.
5. D’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 82 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es va donar compliment al tràmit d’audiència per un termini
de 10 dies hàbils, mitjançant escrit del cap del Servei de Contractació rebut per
l’empresa UNIPOST, SAU en data 18 d’octubre de 2017, sense que aquesta empresa
hagi presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de l’expedient de
penalització.
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6. Donat que el contracte va finalitzar la seva vigència el dia 30 d’abril de 2017 i que
l’import de la penalitat, en el seu cas, s’hauria de fer efectiu sobre la garantia
constituïda per l’empresa UNIPOST, SAU, l’escrit d’audiència també es va dirigir a
l’entitat avaladora.
7. Donat, així mateix, que l’empresa UNIPOST, SAU va instar el concurs voluntari i
aquest es va acordar en data 18 de juliol de 2017 pel jutjat mercantil núm. 7 de
Barcelona, de forma que l’empresa va quedar intervinguda en les seves facultats
d’administració i disposició sobre el seu patrimoni, l’escrit d’audiència també es va
dirigir a l’administrador concursal nomenat.
Fonaments de dret
1. Segons determina la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la data d’adjudicació del present contracte, al present contracte li és
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la
versió donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost (LCSP).
2. La clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides
al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte
que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment”, sense que s’hagi
superat el límit fixat a aquests efectes.
3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el PCAP
s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del
contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en
concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.
4. La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu 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 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016
(apartat 3.1.c), i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de
2017, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), adjudicatària
del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, pels
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incompliments detectats al llarg de l’any 2017, amb la quantitat de 8.518,24 €, d’acord
amb l’informe de data 4 d’octubre de 2017 del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de
Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del
contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització s’imposarà sobre la
garantia definitiva constituïda per l’empresa UNIPOST, SAU.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon
Industrial Gran Via Sud, (08908), així com a l’administrador concursal nomenat,
Jausas Legal y Tributario, SLP, amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 103,
(08008), i també a l’entitat avaladora, Banco Español de Crédito, SA, amb domicili a
Madrid, Av. Gran Vía de Hortaleza, 3, (28043), per al seu coneixement i efectes.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
despesa corresponent al preu públic per a l’anualitat del 2017, en concepte de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma DibaHèstia, per un import de 161.093,75 € (cent seixanta-un mil noranta-tres euros
amb setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de
novembre de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre d’altres,
el conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del
sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA.
2. La Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, entre
d’altres, el dictamen (A-404/14) que proposa l’adhesió a la prestació del servei
Hèstia als ens de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de
Barcelona, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DibaHèstia d’acord amb les condicions generals i específiques que regulen la prestació
del Servei per part del Consorci AOC publicades a la seva Seu Electrònica.
3. Posteriorment la Junta de govern en sessió ordinària de data 18 de desembre de
2014, va aprovar, entre d’altres, el dictamen (A-749/14) que proposa la modificació
del servei a partir de l’1 de gener de 2015, amb els serveis HESTIA-AOC
consisteixen en:
 Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades.
 Suport per a la configuració (tant usuaris com organització).
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 Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o d’altres.
 Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de treball,
accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda.
 Formació dels usuaris dels ens locals.
 Suport per a la gestió d’incidències.
4. La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci d’Administració Oberta
Electrònica de Catalunya comporta el pagament d’un preu públic establert en funció
del nombre d’habitants de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual es presta el
servei i que, en el cas de la Diputació de Barcelona, ascendeix a un import per a
l’any 2017, de com a màxim, cent seixanta-un mil noranta-tres euros amb setantacinc cèntims (161.093,75 €), IVA inclòs. Aquest import màxim està calculat en base
al canvi aprovat en les condicions de prestació específiques del servei Hèstia pel
CAOC del 15 de març de 2017. Les condicions aprovades són:
 2,5 mesos a raó de 203.250 € = 42.343,75 €
 9,5 mesos a raó de 150.000 € = 118.750,00 €
5. Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei HESTIA. Aquesta
incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny
3 i al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees
bàsiques. Finalment l’any 2016 es va assolir la gestió íntegra de totes les
funcionalitats de l’eina per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del
total a pagar.
6. Vist que la Diputació de Barcelona ha dissenyat el model de treball i de suport
funcional als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que s’ha dotat dels
recursos necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral
del servei que ofereix als ens locals de la província que té com a suport tecnològic
el programari HESTIA, i que la Corporació va assumir l’any 2015 les següents
taques:
 Formació dels usuaris dels ens locals.
 Suport per a la gestió d’incidències.
7. Vist que la posada en marxa d’aquest nou model de treball li ha permès assumir
amb recursos propis part de la gestió fins ara encomanada al consorci AOC, en els
termes previstos a l’Acord de la Junta de Govern núm. 404/14 de data 24 de juliol
de 2014 .
8. Vist que està prevista una dotació econòmica en el pressupost de la Corporació de
cent seixanta-un mil noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (161.093,75 €)
(IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària G/14200/23100/22709 de la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
9. Vist que el servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any
2017, ascendeix a la quantitat de cent seixanta-un mil noranta-tres euros amb
setanta-cinc cèntims (161.093,75 €), d’acord amb el detall aportat pel Consorci AOC
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(Annex 1) que es correspon amb els preus públics aprovats per l’esmentat Consorci
per a la prestació del Servei Hèstia.
Fonaments de dret
Atès l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer .- APROVAR la despesa corresponent al preu públic per a l’anualitat del 2017,
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la
plataforma Hèstia, per un import de cent seixanta-un mil noranta-tres euros amb
setanta-cinc cèntims (161.093,75 €), IVA inclòs.
Segon .- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2017, derivada de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un
import de cent seixanta-un mil noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims
(161.093,75 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/142000/23100/22709, del vigent Pressupost.
El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per
part del Consorci AOC.
Tercer .- NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta Electrònica
de Catalunya (AOC), així com als ens locals adherits al conveni de la Diputació de
Barcelona per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBAHESTIA.”
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Servei de Programació
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 23.910,34 € (vint-i-tres mil nou-cents deu euros
amb trenta-quatre cèntims), a l’Ajuntament d'Arenys de Mar, per a finançar
l’actuació local “Obres de remodelació de la plaça Bellavista”, 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 d'Arenys de Mar va presentar, en data 20 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres de remodelació de la plaça
Bellavista”, 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 d’ 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 d’ 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 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 d'Arenys de Mar
Obres de remodelació de la plaça Bellavista
23.910,34 EUR
0%
0,35 %
453,90
10
102/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 vint-i-tres mil nou-cents deu euros
amb
trenta-quatre
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Obra urbanització
riera Sant Martí”, 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 d'Arenys de Munt va presentar en data 28 novembre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra urbanització riera Sant Martí”, 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 d’ 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 d’ 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.
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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 d'Arenys de Munt
Obra urbanització riera Sant Martí
175.000,00 EUR
0%
0,35%
3.322,12 EUR
10
114/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 54.492,45 € (cinquanta-quatre mil quatre-cents
noranta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès, per a finançar l’actuació local “Millores enllumenat”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 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.
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2. L’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès va presentar en data 27 novembre de 2017
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millores enllumenat”, 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 d’ 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 d’ 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 d'Avinyonet del Penedès
Millores enllumenat
54.492,45 EUR
0%
0,35%
1.034,46 EUR
10
109/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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-quatre mil quatre-cents
noranta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 29.911,55 € (vint-i-nou mil nou-cents onze euros
amb cinquanta-cinc cèntims), a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a
finançar l’actuació local “Millora de camins municipals”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 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 d'Avinyonet del Penedès va presentar en data 27 novembre de 2017
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora de camins municipals”, 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 d’ 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 d’ 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 d'Avinyonet del Penedès
Millora de camins municipals
29.911,55 EUR
0%
0,35%
567,84 EUR
10
107/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 vint-i-nou mil nou-cents onze euros
amb
cinquanta-cinc cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 90.596 € (noranta mil cinc-cents noranta-sis euros),
a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local
“Adquisició de terreny per equipaments municipals”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 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 d'Avinyonet del Penedès va presentar, en data 27 novembre de 2017,
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de terreny per equipaments
municipals”, 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 d’ 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 d’ 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.

217

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 d'Avinyonet del Penedès
Adquisició de terreny per equipaments
municipals
90.596,00 EUR
0%
0,35%
1.719,93 EUR
10
108/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 noranta mil cinc-cents noranta-sis
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.”
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 37.136,32 € (trenta-set mil cent trenta-sis euros
amb trenta-dos cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a finançar l’actuació local
“Millora dels equips i vehicles de manteniment”, 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 PSCCP, 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 del Bruc va presentar, en data 21 novembre de 2017, una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Millora dels equips i vehicles de manteniment”, 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 d’ 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 d’ 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 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:
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 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 del Bruc
Millora dels equips i vehicles de manteniment
37.136,32 EUR
0%
-0,29 %
-325,28 EUR
5
104/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 trenta-set mil cent trenta-sis euros
amb trenta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 104.309,11 € (cent quatre mil tres-cents nou euros
amb onze cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a finançar l’actuació local
“Obres edifici consistorial”, 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:
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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 del Bruc va presentar, en data 21 novembre de 2017, una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Obres edifici consistorial”, 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 d’ 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 d’ 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 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 del Bruc
Obres edifici consistorial
104.309,11 EUR
0%
0,35%
1.980,16 EUR
10
105/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 quatre mil tres-cents nou
euros
amb
onze
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 33.504,54 € (trenta-tres mil cinc-cents cents quatre
euros amb cinquanta-quatre cèntims), a l’Ajuntament del Bruc, per a finançar
l’actuació local “Obres casal gent gran, joves i rec. ambiental”, 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 del Bruc va presentar, en data 21 novembre de 2017, una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Obres casal gent gran, joves i rec. ambiental”, 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 d’ 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 d’ 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 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 del Bruc
Obres casal gent gran, joves i rec. ambiental
33.504,54 EUR
0%
0,35 %
637,49 EUR
10
103/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 trenta-tres mil cinc-cents quatre
euros amb cinquanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia, i per tant, el desistiment de l’Ajuntament de Canovelles a la sol·licitud
per finançar el préstec de la Caixa de “Reforma dependències Serveis Socials”
per import de -55.000 € (cinquanta-cinc mil euros).- 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 Canovelles va presentar, en data 24 de novembre de 2016, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma dependències serveis socials”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
3. L’Ajuntament de Canovelles va presentar, en data 24 de novembre de 2017, una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 2016 de la inversió “Reforma dependències serveis socials”.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’ 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
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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 d’ 1.04.2015).
2. 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. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canovelles
Reforma dependències Serveis Socials
55.000,00 EUR
0%
0,23%
689,40 EUR
10
116/2016

* d’acord amb la Resolució de 05.02.2015 de la Secretaria Gral. Del Tresor i Política Financera, sobre el
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 07.02.2015), actualitzada per la Resolució de 16/09/2016
(B.O.E. núm. 225, de 17.09.2015),

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2016/0011508
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1603006178 d’import cinquanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia, i per tant, el desistiment de l’Ajuntament de Canovelles a la sol·licitud
per finançar el préstec de la Caixa de “Reformes de l’edifici de la biblioteca” per
import de -120.000 € (cent vint mil euros).- 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 Canovelles va presentar, en data 24 de novembre de 2016, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reformes de l’edifici de la bibioteca” la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
3. L’Ajuntament de Canovelles va presentar, en data 24 de novembre de 2017, una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 2016 de la inversió “Reformes de l’edifici de la bibioteca”.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’ 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 d’ 1.04.2015).
2. 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. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canovelles
Reformes de l’edifici de la bibioteca
120.000,00 EUR
0%
0,23%
1.504,14 EUR
10
117/2016

* d’acord amb la Resolució de 05.02.2015 de la Secretaria Gral. Del Tresor i Política Finacera, sobre el
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 07.02.2015), actualitzada per la Resolucioó de
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17.09.2015),

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2016/0011508
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Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1603006179 d’import cent vint mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 168.100 € (cent seixanta-vuit mil cent euros), a
l’Ajuntament de Canyelles, per a finançar l’actuació local “Inversions 2017”, 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 Canyelles va presentar, en data 27 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2017”, 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 d’ 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 d’ 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:
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 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 Canyelles
Inversions 2017
168.100,00 EUR
0%
0,35%
3.191,13 EUR
10
110/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 seixanta-vuit mil cent 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.”
27.- 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 Cervelló, per a finançar l’actuació local “Expropiació ministeri
llei de zones verdes 2017”, 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:
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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 Cervelló va presentar, en data 29 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació ministeri llei de zones verdes
2017”, 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 d’ 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 d’ 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.
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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 Cervelló
Expropiació ministeri llei de zones verdes 2017
175.000,00 EUR
0%
0.35 %
3.322,12 EUR
10
115/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Cervelló, per a finançar l’actuació local “Expropiació ministeri
llei de zones verdes 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor 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.
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2. L’Ajuntament de Cervelló va presentar, en data 21 desembre de 2016, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació ministeri llei de zones verdes
2016”, 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 d’ 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 d’ 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.
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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 Cervelló
Expropiació ministeri llei de zones verdes 2016
175.000,00 EUR
0%
0,35%
3.322,12 EUR
10
133/2016

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inv.2017_Projecte
executiu P.I. Can Sunyer”, 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 Martorelles va presentar, en data 23 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inv.2017_Projecte executiu P.I. Can
Sunyer”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta
a l’expedient.

232

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’ 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 d’ 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 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 Martorelles
Inv.2017_Projecte executiu P.I. Can Sunyer
175.000,00 EUR
0%
0,35%
3.322,12 EUR
10
106/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 174.800 € (cent setanta-quatre mil vuit-cents
euros), a l’Ajuntament de Montgat, per a finançar l’actuació local “Adquisició
material inventariable divers”, 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 Montgat va presentar, en data 17 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició material inventariable divers”, 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 d’ 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 d’ 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’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.
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 Montgat
Adquisició material inventariable divers
174.800,00 EUR
0%
-0,29 %
-1.531,11 EUR
5
99/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 cent setanta-quatre mil vuit-cents
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.”
31.- 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 Navarcles, per a finançar l’actuació local “Pati escola Catalunya
i coberta pista esportiva”, 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 Navarcles va presentar, en data 17 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pati escola Catalunya i coberta pista
esportiva”, 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 d’ 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’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.
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
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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 Navarcles
Pati escola Catalunya i coberta pista esportiva
175.000,00 EUR
0%
0,35 %
3.322,12 EUR
10
100/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
32.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l’actuació local “Proj. ampliació
i transf. complex esportiu Tenes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
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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 Parets del Vallès va presentar, en data 17 novembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Proj. ampliació i transf. complex esportiu
Tenes”, 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 d’ 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 d’ 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 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 Parets del Vallès
Proj. ampliació i transf. complex esportiu Tenes
175.000,00 EUR
0%
0,35%
3.322,12 EUR
10
101/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 129.941,45 € (cent vint-i-nou mil nou-cents
quaranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de Sant Llorenç
Savall, per a finançar l’actuació local “Adequació planta accés antic ajuntament
(arxiu)”, 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
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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 Llorenç Savall va presentar, en data 15 novembre de 2017,
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació planta accés antic
ajuntament (arxiu)”, 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 d’ 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 d’ 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 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.
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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 Llorenç Savall
Adequació planta accés antic ajuntament (arxiu)
129.941,45 EUR
0%
0,35%
2.466,75 EUR
10
98/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 vint-i-nou mil nou-cents
quaranta-un euros quaranta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 39.000 € (trenta-nou mil euros), a l’Ajuntament de
Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Expropiació bé immoble del
C/ Vic, 14”, 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 Sant Llorenç Savall va presentar, en data 15 novembre de 2017,
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació bé immoble del C/ Vic, 14”,
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 d’ 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 d’ 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 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 Sant Llorenç Savall
Expropiació bé immoble del C/ Vic, 14
39.000,00 EUR
0%
0,35%
740,36 EUR
10
97/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 trenta-nou 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.”
35.- 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
Sant Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local “Millora d'equipaments
educatius”, 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 Sant Quirze del Vallès va presentar, en data 27 novembre de
2017, una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora d'equipaments
educatius”, 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 d’ 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 d’ 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 Sant Quirze del Vallès
Millora d'equipaments educatius
50.000,00 EUR
0%
0,35%
949,18 EUR
10
113/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 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.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 33.407,16 € (trenta-tres mil quatre-cents set euros
amb setze cèntims), a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a finançar
l’actuació local “Generador i SAI policia local i Ajuntament”, 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 Sant Quirze del Vallès va presentar, en data 27 novembre de
2017, una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Generador i SAI policia local i
Ajuntament”, 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 d’ 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 d’ 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.
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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 Sant Quirze del Vallès
Generador i SAI policia local i Ajuntament
33.407,16 EUR
0%
-0,29 %
-292,62 EUR
5
111/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 trenta-tres mil quatre-cents set
euros
amb
setze
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
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37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 49.991,10 € (quaranta-nou mil nou-cents norantaun euros amb deu cèntims), a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a
finançar l’actuació local “Millora coberta edificis i instal.lacions mun.”, 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 Sant Quirze del Vallès va presentar, en data 27 novembre de
2017, una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora coberta edificis i
instal.lacions mun.”, 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 d’ 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 d’ 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:
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 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 Sant Quirze del Vallès
Millora coberta edificis i instal.lacions mun.
49.991,10 EUR
0%
0,35%
949,01 EUR
10
112/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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-nou mil nou-cents
noranta-un euros amb deu cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 111.676,51 € (cent onze mil sis-cents setanta-sis
euros amb cinquanta-un cèntims), a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a
finançar l’actuació local “Inversions 2017”, 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 PSCCP, 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 Torrelles de Llobregat va presentar, en data 29 novembre de 2017,
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2017”, 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 d’ 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 d’ 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 Torrelles de Llobregat
Inversions 2017
111.676,51 EUR
0%
0,35%
2.120,22 EUR
10
116/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 onze mil sis-cents setanta-sis
euros amb cinquanta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
39.- Dictamen pel qual es proposa fixar el tipus d’interès actualitzat, el tipus
d’interès a subvencionar, i la subvenció màxima per municipi per al Programa de
Crèdit Local durant l’any 2018, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de
les seves normes reguladores.- 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:
“1.- Antecedents
El Ple Corporatiu, en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local” que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
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conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit
Local.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”, aprovades
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de
01.03.2012.
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus d'interès
d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a subvencionar (I), i els
límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència l'article anterior, determinats
per les circumstàncies dels mercats financers, la conjuntura econòmica, el tipus d'interès
dels préstecs pactats en el conveni signat amb l'entitat financera per executar el Programa
de Crèdit Local i la consignació pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la
Diputació de Barcelona per aquest programa ”.

Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores,
s’estableix:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:
1   1  D  N

D    
N  
N

P
D2




 *I

On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d'interès d’actualització.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció.
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població
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publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local
de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a
subvencionar durant tot l’exercici 2018 serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec si l’import és igual
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà
proporcionalment.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2017 és -0,330%.
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les
sobre dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
Trams de població

euros/hab.

0-2.000

11,51

2.001-5.000

10,05

5.001-10.000

7,69

10.001-20.000

6,23

20.001-50.000

5,06

50.001-100.000

4,24

Més de 100.000

2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a
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subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec,
si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es
subvencionarà proporcionalment.
Segon.- FIXAR en un -0,330% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local
Tercer.-. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2018, en euros per municipi com
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de població

euros/hab.

0-2.000

11,51

2.001-5.000

10,05

5.001-10.000

7,69

10.001-20.000

6,23

20.001-50.000

5,06

50.001-100.000

4,24

Més de 100.000

2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior
per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012.
Quart.- ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de
desembre de 2018.
Cinquè.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per a coneixement general.
Sisè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.”
40.- Dictamen pel qual es proposa prorrogar, per a l’exercici 2018, l’acció
concertada, del Programa de Crèdit Local, amb l’entitat financera BANCO DE
SABADELL, SA.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
253

Àrea de Presidència
Secretaria General

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:
Antecedents:
1. El Programa de crèdit local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a subsidiar el
tipus d’interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades (EMD) per a finançar les inversions, i està concebut
per a ésser desenvolupat mitjançant una acció concertada amb una entitat
financera amb implantació a tot el territori de la província de Barcelona; tot això, de
conformitat amb les seves “Normes reguladores del programa de crèdit local de la
Diputació de Barcelona” (BOPB de 1.03.2012).
2. El Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de gener de 2016 va aprovar la
darrera convocatòria i el Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat
financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions financeres
inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntament i EMD de
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i es va publicar en el BOPB el 17 de
febrer de 2016.
3. Contra l’esmentat Plec de Bases i, en concret, contra la Base 4a., l’entitat financera
BANCO DE SABADELL, SA, va interposar un recurs de reposició, en data 23 de
març de 2016, (núm. Registre 1600016636).
4. Un cop examinats la forma i contingut del recurs, el Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data 28 d’abril de 2016, va aprovar un dictamen amb el
contingut que es resumeix:
4.1. Per una banda, s’admetia el recurs de reposició, interposat en temps i forma,
per l’entitat financera BANCO DE SABADELL, SA, en data 23 de març de
2016 (núm. Registre 1600016636), contra la Base 4a. del plec de bases per a
seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017 aprovat, juntament amb la convocatòria,
per acord plenari de data 28 de gener de 2016, de conformitat amb l’article
60.2 en relació amb els 48, 58.3, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, normativa d’aplicació en aquell moment.
I s’estimava l’esmentat recurs i, consegüentment, es deixava sense efecte
l’acord plenari d’aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per a
seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017, adoptat en sessió ordinària de 28 de
gener de 2016.
4.2. I per l’altra, s’aprovava una nova convocatòria i el Plec de Bases modificat per
a seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017.
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5. Els acords plenaris i el Plec de referència van ser publicats en el BOPB del
2.05.2016.
6. Un cop finalitzada la licitació, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
(DIBA), en sessió del 9 de juny de 2016, va acordar seleccionar el Banco de
Sabadell, SA, per formalitzar l’acció concertada del programa de crèdit local 20162017, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa de les operacions
financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de
Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en particular, les condicions següents:
a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de
Crèdit Local:
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la
subvenció de la Diputació.
Carència: serà d'un any.
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera.
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de
prudència financera(*) – 11% de dit diferencial, en el moment de la concessió del
préstec.
(*)

El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació
del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat
pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014 En aquest cas per un
préstec de vida mitjana 67,50 mesos.
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa de
Crèdit Local següents:
Millores a la Tresoreria ( Actuacions relacionades amb la Tresoreria)
 Concessió de pòlisses de tresoreria a termini màxim de 12 mesos, als
ajuntaments fins un màxim del 10% dels ingressos corrents amb la limitació
legal del 30% dels ingressos corrents, amb la domiciliació de les
transferències del ORGT dels impostos cedits al ORGT-DIBA fins a l’extinció
del risc. Línia de 100.000.000 Eur. i descompte del 2,5% sobre el preu de
prudència financera.
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 Línia d’anticips per import de 40.000.000 Eur a les subvencions DIBA
publicades al BOPB, termini de 12 mesos i amb el descompte del 2,5% sobre
el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips per import de 10.000.000 Eur a les subvencions “d’altres
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos i amb
el descompte del 2,5% sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import de 150.000.000 Eur. A
la publicació del BOPB, termini 12 mesos i amb descompte del 2,5% sobre el
preu de prudència financera.
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions
 Línia de préstecs per import de 75.000.000 Eur per a subvencions FEDER
atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu de descompte
del 2,5% sobre prudència financera (amb domiciliació de la subvenció i dins el
conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres).
 Línia de préstec per import de 10.000.000Eur a subvencions PUOSC a termini
màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni
Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres).
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes de
la sol·licitud per part del ajuntament (RSGTPF: Resolució de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera).
7. Aquesta Diputació, en data 25 de juliol de 2016, va signar el conveni per a l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local pel 2016-2017 amb l’entitat financera
adjudicatària, Banco de Sabadell, S.A, en el qual es recollien les esmentades
condicions.
Proposta de pròrroga del Conveni
1. L’esmentat Conveni, en l’estipulació 5a., establia la seva durada en dos exercicis
pressupostaris, per als anys 2016 i 2017, sense perjudici d’establir-se una pròrroga
expressa per un exercici més; pròrroga que s’ha de dur a terme, de conformitat amb
el que disposa la Base 18.3 del plec de bases regulador (BOPB 02.5.2016),
mitjançant acord de la Comissió d’avaluació integrada per membres de l’Entitat
financera i de la Diputació de Barcelona.
Així mateix, a dita Base 18.3 s’estableix, com a funció de la Comissió d’avaluació
del concert, a més de l’avaluació de la pròrroga i de les seves condicions, estableix
la del programa de finançament i la proposta de millores.
2. En aquest sentit, l’esmentada Comissió d’avaluació del concert es va reunir el dia 9
novembre de 2017 i ambdues parts van manifestar l’interès en prorrogar el Conveni
i van avaluar la proposta de millores, amb el manteniment de les condicions
bàsiques en els termes següents:
a) La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2018 la
quantitat nou milions d’euros (9.000.000,00 EUR).
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b) El Banco de Sabadell es compromet a mantenir el mateix import de finançament
de fins a dos cents milions d’euros (200.000.000,00 EUR) per a l’exercici 2018.
Així mateix, es mantenen les condicions financeres dins el Programa de Crèdit
Local en els mateixos termes reproduïts més a dalt, així com també es mantenen
les mateixes millores presentades com a actuacions complementàries al Programa
de Crèdit Local i les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració
viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012).
D’acord amb el que disposa la base 2a. del Plec de Bases de selecció d’entitat
bancària per l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017 publicat al
BOBP el 2 de maig de 2016, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga és la Junta de
Govern, prèvia voluntat manifesta d’ambdues parts d’acord amb el que s’estableix a la
Base 18a.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents :
ACORDS
Primer.- Prorrogar, per a l’exercici 2018, l’acció concertada, del Programa de Crèdit
Local, amb l’entitat financera BANCO DE SABADELL, SA seleccionada per acord de la
Junta de Govern de data 9 de juny de 2016 i formalitzada mitjançant conveni de data
25 de juliol de 2016, de conformitat amb l’establert en les bases aprovades pel Ple de
data 28.4.2016 (BOPB 2.04.2016) i amb l’acord pres per la Comissió d’Avaluació Mixta
Diputació de Barcelona-Banco de Sabadell, S.A, en data 9 de novembre de 2017.
Segon.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el BANCO DE SABADELL, SA, per executar el Programa de crèdit local
següent:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès,
President de la Diputació de Barcelona, assistida per la Secretària General de la Corporació,
Sra. Petra Mahillo García.
BANCO DE SABADELL, S.A., representada pel Sr.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per a obligar-se, manifesten:
I.-

Que el Programa de Crèdit Local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a subsidiar el
tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments i EMD per a
finançar les inversions, i està concebut per a ésser desenvolupat mitjançant una acció
concertada amb una entitat financera amb implantació a tot el territori de la província de
Barcelona; tot això, de conformitat amb les seves “Normes reguladores del programa
de crèdit local de la Diputació de Barcelona” (BOPB de 1.03.2012).
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II.

Que, en el marc d’aquest Programa de cooperació, la Diputació de Barcelona, en
sessió plenària de 28 d’abril de 2016, aprovà la darrera convocatòria i el Plec de Bases
per seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2016-2017.

III.- Que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 9 de juny de 2016,
va acordar seleccionar el Banco de Sabadell, SA, per formalitzar l’acció concertada del
programa de crèdit local, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa, un cop
finalitzat el procediment de selecció corresponent, del qual van resultar les condicions
financeres següents:
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de
trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de la
seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la Diputació.
Carència: serà d'un any.
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera.
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència
financera(*) – 11% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec.
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que
disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel R.D.
Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014 En aquest cas per un préstec de vida
mitjana 67,50 mesos.
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena.
Així com un conjunt d’actuacions complementàries presentades pel Banco de Sabadell,
S.A.
IV.- Que aquesta Diputació va signar amb el Banco de Sabadell, S.A el conveni per l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local per al 2016-2017 en data 25 de juliol de 2016.
V.- Que d’ acord amb la base 2a. del Plec de Bases de selecció d’entitat bancària per
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017 publicat al BOBP el 02 de
maig de 2015, la durada de l’acció concertada s’establí per als anys 2016 i 2017,
essent prorrogable de manera expressa i previ acord plenari per un any més.
VI.- Que en data 9 novembre de 2017, d’ acord amb el tercer punt de la base 18a. de
l’esmentat Plec de Bases, es va reunir la Comissió d’avaluació integrada per
representants d’ambdues entitats a l’efecte d’acordar una pròrroga expressa d’un any,
d’avaluar les condicions i de proposar-ne millores.
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VII.- Que en data 30 de novembre de 2017, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
inicialment el pressupost corporatiu per a 2018 que contempla una consignació
pressupostària per a aquest programa de 9.000.000 euros.
VIII.-Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de ........................ i el
Consell d’Administració del Banco de Sabadell, S.A., en reunió de data
............................, han acordat la pròrroga de l’acció concertada per a l’any 2018 amb
les condicions detallades en els pactes següents.
Per tot això, ambdues parts formalitzen la present addenda al Conveni de 25 de juliol de
2016, amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER. La Diputació de Barcelona i el Banco de Sabadell, S.A. convenen en prorrogar, per
a l’exercici 2018, l'acció concertada, formalitzada mitjançant Conveni de data 25
de juliol de 2016, per a executar el Programa de Crèdit Local amb els municipis i
EMD de la província de Barcelona, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats pels respectius ens locals, d'acord amb els objectius del
referit programa i de conformitat amb el Plec de Bases regulador, en les
condicions següents:
a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de
Crèdit Local:
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb
el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció
de la Diputació.
Carència: serà d'un any.
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera.
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de
(*)
prudència financera – 11% de dit diferencial, en el moment de la concessió del
préstec.
(*)

El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del
que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel
R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014 En aquest cas per un préstec
de vida mitjana 67,50 mesos.
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de Les millores
presentades com a actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local
següents:
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Millores a la Tresoreria ( Actuacions relacionades amb la Tresoreria)
 Concessió de pòlisses de tresoreria a termini màxim de 12 mesos, als
ajuntaments fins un màxim del 10% dels ingressos corrents amb la limitació legal
del 30% dels ingressos corrents, amb la domiciliació de les transferències del
ORGT dels impostos cedits al ORGT-DIBA fins a l’extinció del risc. Línia de
100.000.000 Eur, i descompte del 2,5% sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips per import de 40.000.000 Eur a les subvencions DIBA
publicades al BOPB, termini de 12 mesos i amb el descompte del 2,5% sobre el
preu de prudència financera.
 Línia d’anticips per import de 10.000.000 Eur a les subvencions “d’altres
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos i amb el
descompte del 2,5% sobre el preu de prudència financera.
 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import de 150.000.000 Eur. A la
publicació del BOPB, termini 12 mesos i amb descompte del 2,5% sobre el preu
de prudència financera.
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions
 Línia de préstecs per import de 75.000.000 Eur per a subvencions FEDER
atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu de descompte del
2,5% sobre prudència financera (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni
Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres).
 Línia de préstec per import de 10.000.000Eur a subvencions PUOSC a termini
màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni Generalitat
de Catalunya-Entitats Financeres).
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes de la
sol·licitud per part del ajuntament (RSGTPF: Resolució de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera).
b) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels
deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012) següents:
 No realitzar cap actuació de desnonament de residència habitual als clients de
l’entitat, vulnerables o amb risc d’exclusió social en el marc dels processos
judicials d’execució hipotecària; i negociar solucions possibles amb els afectats.
Oferir la possibilitat de lloguer social als deutors hipotecaris vulnerables o en risc
d’exclusió social (recollint l’esperit de la Llei 24/2015 reconeguda per l’Estat
SEGON. La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada, d'acord
amb la normativa de subvencions aprovada pel Ple de la Corporació, a cadascun
dels crèdits acollits a la present línia de finançament concertat, als trenta dies a
comptar des de l'endemà de la signatura del conveni formalitzat entre la Diputació
de Barcelona i l'ajuntament o EMD corresponent, i fins a una quantia màxima total
de 9.000.000 euros per a tot l'any 2018.
TERCER.Fixar la durada del concert fins a 31 de desembre de 2018, sense possibilitat de
pròrroga.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en lloc i la
data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”
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Tercer.- FACULTAR la Presidenta de la Diputació de Barcelona, per a l’adopció de
qualsevol acte i la formalització de qualsevol document que sigui necessari per a
l’execució dels presents acords.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 24.650,38 € (vint-i-quatre mil sis-cents cinquanta euros
amb trenta-vuit cèntims), a l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 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).
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.
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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 dels Hostalets de Pierola presentà, en data 27/10/2017, una sol·licitud
d'un préstec de 627.000,00 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 dels Hostalets de Pierola.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 627.000,00 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 627.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 24.650,38 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 24.650,38 EUR a l'Ajuntament dels Hostalets de
Pierola per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 27/10/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 196.574 € (cent noranta-sis mil cinc-cents setantaquatre euros), a l'Ajuntament de Mataró, 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).
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
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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 Mataró presentà en data 20/07/2017 una sol·licitud d'un préstec de
9.817.072,79 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 Mataró.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 5.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.000.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 196.574,00 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 196.574,00 EUR a l'Ajuntament de Mataró 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
20/07/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, 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.”
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43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 12.157,24 € (dotze mil cent cinquanta-set euros amb
vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Navarcles, 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 PSCCP, 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).
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
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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 Navarcles presentà en data 10/11/2017 una sol·licitud d'un préstec de
235.000,00 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 Navarcles.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 235.000,00 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
0,929%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 235.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 12.157,24 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 12.157,24 EUR a l'Ajuntament de Navarcles 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
10/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles, 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.”
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44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import d’11.322,66 € (onze mil tres-cents vint-i-dos euros amb
seixanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, 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).
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
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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 Prats de Lluçanès presentà en data 06/11/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 288.000,00 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 Prats de Lluçanès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 288.000,00 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 288.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 11.322,66 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 11.322,66 EUR a l'Ajuntament de Prats de
Lluçanès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 06/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, 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.”
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45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 291.390,72 € (dos-cents noranta-un mil tres-cents
noranta euros amb setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Rubí, 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).
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
269

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Rubí presentà en data 25/10/2017 una sol·licitud d'un préstec de
7.411.730,91 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 Rubí.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 7.411.730,91 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 7.411.730,91 EUR amb una
subvenció d’import de 291.390,72 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 291.390,72 EUR a l'Ajuntament de Rubí per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
25/10/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, 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.”
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46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 14.019,51 € (catorze mil dinou euros amb cinquanta-un
cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, 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).
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
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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 Sallent presentà en data 02/11/2017 una sol·licitud d'un préstec de
356.596,21 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 Sallent.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 356.596,21 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 356.596,21 EUR amb una
subvenció d’import de 14.019,51 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 14.019,51 EUR a l'Ajuntament de Sallent 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
02/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent, 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.”
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47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 14.476 € (catorze mil quatre-cents setanta-sis euros), a
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 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).
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
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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 Cebrià de Vallalta presentà en data 27/10/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 368.207,27 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 Cebrià de Vallalta.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 368.207,27 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 368.207,27 EUR amb una
subvenció d’import de 14.476,00 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 14.476,00 EUR a l'Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 27/10/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 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.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 61.723,11 € (seixanta-un mil set-cents vint-i-tres euros
amb onze cèntims), a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte de subsidiar el
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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 PSCCP, 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).
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
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Vallirana presentà en data 13/11/2017 una sol·licitud d'un préstec
d’1.569.971,31 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vallirana.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.569.971,31 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.569.971,31 EUR amb una
subvenció d’import de 61.723,11 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 61.723,11 EUR a l'Ajuntament de Vallirana 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
13/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallirana, 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.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la baixa de
l’inventari de béns i dret de la Diputació de Barcelona de diversos béns mobles
per cessió d’aquests a l’Institut Escola del Treball.- La Junta, de conformitat amb la
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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:
“Amb motiu de la petició rebuda des de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística,
on es comunica que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la baixa per
cessió de béns mobles, que són propietat de la Diputació de Barcelona i que estan
adscrits a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística.
Vista la Memòria Tècnica Justificativa de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 26 d’octubre.
Vist l’Informe Previ de la Secretària General i de la Intervenció General de data 27
d’octubre, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, respecte la declaració de béns
no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre servei o
departament de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2
lletra h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR els béns mobles relacionats, els quals seran cedits a l’Institut
Escola del Treball, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables per a la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels
criteris per a la cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996).

Entitat
receptora

Institut
Escola
Treball

del

Institut
Escola
Treball

del

Actiu

Fet
econòmic

Data
fet

Família
morfològica

F015170

H081568

26/06/1997

340609

F016155

H088371

03/11/1998

340201
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Descripció

Base

1
Màquina
d’impressió,
marca
Heildelberg
120.052,17 €
1
Premsa
d’estampació
per
enquadernar i
restaurar,
marca
Ekugraf
4.615,29 €

Amortització
acumulada

Valor
Net

120.052,17 €

0,00 €

4.615,29 €

0,00 €
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Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació
patrimonial i la seva comptabilització.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Institut Escola del
Treball pel que fa als béns mobles, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Institut Escola del Treball, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Escola del Treball per al seu
coneixement i efectes.”
Intervenció General
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació del protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona.- 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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer
de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència
en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de
I'encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin
(Acord núm. 50/05).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun
dels Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la
Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions
d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus fou
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de
març de 2005.
A l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es
configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les
característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el
marc de funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell.
2. En data 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar una modificació del protocol complementari al citat Conveni tipus, als
efectes de regular, entre d'altres, el servei de recepció de factures per via
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electrònica (e.FACT). Aquest acord (núm. 910/10) fou publicat al BOPB de 7 de
desembre de 2010.
3. En data 27 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar una modificació del protocol complementari al citat Conveni tipus, als
efectes d’ampliar l’abast potencial dels destinataris, incloent els municipis amb tram
de població entre els 20.000 i els 30.000 habitants. Aquest acord (núm.116/14) fou
publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014.
4. En data 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar una modificació del protocol complementari a l’esmentat Conveni tipus, als
efectes d’incloure entre els serveis que s’ofereixen als ens conveniats, la Gestió
Digital de la Despesa i el Servei d’elaboració de l’inventari de béns i drets del
Municipi. Aquest acord (núm. 175/15) fou publicat al BOPB de 15 d’abril de 2015.
5. En el mateix sentit evolutiu i de millora que s’ha seguit fins ara, és voluntat de la
Diputació de Barcelona continuar ampliant el contingut de les prestacions dels
serveis oferts, així com de redissenyar-los.
D’aquesta manera, la present modificació del protocol obeeix a:
a) Es diferencia l’assistència en l’obtenció del cost efectiu de l’assistència en
l’obtenció dels costos de serveis, ja que s’utilitzaran mòduls del programari
diferents segons quin es vulgui obtenir (apartats b) 1.6 i b) 1.9).
b) S’elimina la necessitat de signar conveni de col·laboració amb les entitats que
sol·liciten la implantació de la gestió digital de la despesa, ja que aquest servei
serà finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona (apartat b) 1.8).
c) En els serveis que per a la seva prestació requereixen col·laboració per part de
l’entitat sol·licitant, s’afegeix el condicionant que, si en el termini de 9 mesos des
que s’aprova l’actuació no existeix aquesta col·laboració, la Diputació de
Barcelona podrà anul·lar l’actuació (apartat b) 2).
d) S’incorpora la prestació de suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
per tal que les entitats puguin respondre als requeriments de l’Agència Tributària
introduïts pel Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització,
millora i impuls de l’ús dels mitjans electrònics en la gestió de l’impost sobre el
valor afegit, pel qual es modifica el Reglament de l’impost i altres normes
tributàries (apartat b) 1.7)
e) Pel que fa al servei de realització d’estudis econòmics i financers, s’afegeixen
uns condicionants per tal de millorar la prestació del servei (apartat c) 5):
i. Convocatòria oberta fins a 30 de setembre de l’exercici corresponent
ii. Un màxim d’una actuació per entitat i legislatura excepte en casos
excepcionals.
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f) Es modifica el tràmit per a sol·licitar els serveis que s’ofereixen. A partir de
l’aprovació de la present modificació, les sol·licituds s’hauran de fer a través de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona (apartat c) 3).
Fonaments de dret
1. L’art. 47.2 h) de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix que es requereix la majoria absoluta del Ple per a l’acceptació dels
encàrrecs de gestió.
2. D’acord amb els articles 36 de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, reguladora de les
bases del regim local, i 91.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona té assignades les competències d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis.
3. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals 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 núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del protocol complementari al conveni tipus sobre
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), per
adaptar el seu contingut a les novetats especificades anteriorment, que afecta a
l’apartat b) Serveis d’assistència prestats, punts 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 i 2; i a l’apartat c)
Tramitació de les sol·licituds, punts 3 i 5, tot quedant redactat com es transcriu a
continuació:
“Protocol del Conveni de l’assumpció de
l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL)
a) Consideracions Generals
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a
la millora de la gestió econòmica de les entitats locals, per això posa a disposició dels
Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu
a la província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la
Diputació de Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport.
Aquestes dades estan en ocasions subjectes a la llei de Protecció de Dades Personals, o
són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que motiven la seva protecció
amb un tractament especialment confidencial.
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El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquests
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni.
b) Serveis d’assistència prestats
1. Serveis d’assistència als Ens o Organismes locals:
1.1 El suport a la gestió comptable
1.2 El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
1.3 El suport a la gestió financera
1.4 El suport al tractament de l’inventari
1.5 El suport en matèria de subvencions
1.6 El suport en l’obtenció dels costos de serveis
1.7 El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
1.8 El suport en gestió digital de la despesa
1.9 El suport en l’obtenció del cost efectiu
1.10 La realització d’estudis econòmics i financers
1.11 La realització d’inventaris de béns
1.12 La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
1.1. El suport a la gestió comptable
El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en matèria
econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada
possible, dins dels termes legalment establerts.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.2. El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita la
gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens Local.
Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el conveni signat
entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment.
1.3. El suport a la gestió financera
El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la contractació i
gestió dels passius financers.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
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en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.4. El suport al tractament de l’inventari
El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i assistència
en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb l’immobilitzat comptable, i
la generació del compte patrimonial.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i l’assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les
dades associades al mateix.
1.5. El suport en matèria de subvencions
El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en la gestió
de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació, control i seguiment i
assolint la informació requerida per la Base Nacional de Subvencions en els formats adients.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en la forma
d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al
mateix.
1.6. El suport en l’obtenció dels costos dels serveis
El suport a l’obtenció del cost dels serveis consisteix en l’assessorament i assistència en el
tractament de les despeses i ingressos i en l’ús dels programaris, per tal d’obtenir el cost
dels serveis prestats, d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a
incorporar a la Memòria Comptable.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.7. El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA consisteix en l’assessorament i
assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a IVA i en l’ús dels
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programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l’IVA suportat i repercutit,
d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a trametre pel SII.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.8. El suport en gestió digital de la despesa
El suport digital de la despesa consisteix, bàsicament en:
1er.- Impulsar la implementació de sistemes informàtics que conjuguin la gestió documental
digital, la signatura electrònica i firma certificada.
2n.- L’assessorament i assistència en la gestió dels expedients de tramitació de la despesa
de l’entitat processats amb els mitjans digitals i signatura electrònica, en programaris
facilitats per la Diputació de Barcelona esmentats en el punt anterior, facilitant la seva
tramitació, control i seguiment.
Dins d’aquest servei es diferencia la fase inicial d’implantació, que es realitza mitjançant una
actuació de consultoria per definir i ajustar el model de gestió a cada entitat, de la fase de
suport i assistència, un cop el sistema ja està en funcionament, que queda dins de les altres
línies de suport del servei.
L’actuació de consultoria sols comprèn la corresponent a la primera instal·lació, i serà
finançada per la Diputació. Les modificacions posteriors del sistema hauran de comptar amb
la conformitat de la Diputació de Barcelona, però cada entitat les haurà de negociar amb
l’empresa que realitza el servei de manteniment.
1.9. El suport en l’obtenció del cost efectiu
El suport a l’obtenció del cost efectiu consisteix en l’assessorament i assistència en el
tractament de les despeses associades al servei públic i ús dels programaris, per tal
d’obtenir el cost efectiu, d’acord amb la normativa vigent.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als
servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir
la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit,
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.10. La realització d’informes econòmico-financers i de plans de viabilitat econòmica
local.
La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes sobre les
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dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes actuacions es regulen per
uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local sol·licitant, que són lliurats en iniciar-se
l’actuació. Dins d’aquest es contemplen:
 Informe econòmico-financer. És un estudi referit al darrer exercici tancat i aprovat,
orientat a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de l’Ens Local, en què es
proposen possibles ajustaments als estats aprovats, per tal d’assolir una millora en
l’aplicació de la normativa comptable de l’Ens Local.
 Informe de pla de viabilitat econòmica local. És un estudi ajustat a la normativa vigent,
consistent en la proposta de mesures orientades a sanejar les finances de l’Ens Local i a
mantenir els equilibris financers necessaris per assegurar la viabilitat econòmica a llarg
termini.
Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer o d'un Pla de
Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva tramitació als efectes de la
tutela financera.
Per la realització d’aquestes actuacions, cal disposar del tancament de l’exercici
corresponent a l’any anterior a l’actual.
1.11. L’elaboració d’inventari de béns
L’entitat local ha de poder dur una gestió i control dels seus béns disposant de l’oportú
inventari de béns i drets que, segons disposa la normativa vigent, ha de detallar de forma
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.
L’Inventari és, doncs, un estudi d’aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que
constitueixen el patrimoni de l’entitat, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el
servei descrit en el punt 1.4, i buscant deixar a l’entitat en condicions d’iniciar l’ús d’aquest
servei.
1.12. La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a totes les
exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens Local, per tal de
millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més d’avançar en l’aprofitament
de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes actuacions estan dirigides
exclusivament a personal administratiu, tècnic i responsables polítics adscrits als Ens Locals
de l’Administració Local de la Província de Barcelona.
2. Trets específics de les actuacions de consultoria
Les actuacions descrites en els punts 1.8, en la seva fase d’implantació, i els 1.10 i 1.11
requereixen d’una col·laboració per part de l’entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada.
Un cop aprovada l’actuació, i havent transcorregut 9 mesos sense que hagi estat possible la
seva realització, Diputació de Barcelona anul·larà l’actuació si es considera que el nivell de
col·laboració de l’entitat sol·licitant no és l’adequat.
Quan en aquestes actuacions hi participin empreses externes, es facilitarà a l’Ens Local uns
requeriments de col·laboració que permetin el compliment dels terminis d’execució previstos
en el contracte amb l’empresa col·laboradora, podent-se suspendre l’actuació cas de que la
manca de col·laboració de l’Ens Local impedeixi el compliment d’aquests terminis.
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c) Tramitació de les sol·licituds
1. Programari comptable i mòduls associats (punts 1.1 a 1.7)
Aquestes actuacions s’ofereixen als Ens Locals de la Província de Barcelona, llevat dels
Ajuntaments amb una xifra de població superior a 30.000 habitants. Quan un Ens Local
vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal
de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’Alcalde-President. Un cop acceptada la
sol·licitud caldrà aprovar el Conveni ASGEL.
Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet d’aprovar el
Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable.
Es prestaran amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona. No
obstant, els Ens Locals podran renunciar-hi, havent d’instal·lar els programaris en els equips
informàtics de les seves seus. En aquesta modalitat, el manteniment i la salvaguarda de
dades associades serà a càrrec del propi Ens Local, i no seran d’aplicació els punts 3, 6 i 8
de l’apartat c) i els punts 1 a 10 de l’apartat d) d’aquest Protocol.
Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en l’àmbit de
serveis previstos en els punts 1.2 a 1.7 de l’apartat b) anterior sols caldrà que l’Interventor, o
Secretari – Interventor, faci la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal de Tràmits de
Diputació de Barcelona. Un cop rebuda la petició, el conveni inclourà les noves actuacions
de suport, mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari.
2. Singularitats per la recepció de factures per via electrònica (punt 1.2)
Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT), l’Ens Local,
un cop efectuada la sol·licitud assenyalada el punt anterior, haurà de prendre l’acord
administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació
de Barcelona, i trametre a la mateixa aquesta resolució conjuntament amb el justificant
d’haver enviat, a través de l’EACAT, el formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal
de donar d’alta a l’Entitat sol·licitant d’aquest servei.
Posteriorment i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç electrònic
corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica,
cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol
empresa proveïdora pugui enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic.
3. Gestió digital de la despesa (punt 1.8)
Les actuacions previstes d’implantació de la Gestió Digital de la Despesa sols podran ser
sol·licitades per Ens Local amb Conveni ASGEL aprovat, i utilització del programari
comptable en xarxa.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per
l’Alcalde-President. Un cop completada la fase inicial, no caldrà una nova petició per rebre el
suport en aquest àmbit de servei.
A la fi de cada trimestre natural totes les sol·licituds rebudes en aquest període inicial seran
puntuades segons els següents paràmetres:
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(a) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 8 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 8 punts en base a la data dels 3 darrers tancaments comptables
efectuats dins la xarxa de Diputació.
2. Paràmetres de puntuació:
Per cada tancament comptable realitzat a la xarxa comptable de Diputació dels
exercicis "n-3" a "n-1", sent "n" l'any en curs, s’assignaran 3 punts, minorats pel
resultat de multiplicar el nombre del mes en què s’ha efectuat el tancament per
0,3.
(b) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 6 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base a la gestió tributària cedida a l’ORGT.
2. Paràmetres de puntuació:
 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost,
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 4 punts.
 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del
pressupost. Màxim 2 punts.
(c) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base als mòduls utilitzats associats al programari
comptable.
2. Paràmetres de puntuació:
1,5 punts per cada mòdul actiu, a 1 de gener anterior, d’entre els que es descriuen
en els punts 1.2 al 1.5 de l’apartat b) d’aquest protocol.
(d) Antiguitat de la sol·licitud d’actuació. Màxim 10 punts.
A raó d’un punt per mes transcorregut des de la data d’entrada, en el Registre de
Diputació de Barcelona, de la petició d’actuació de l’entitat local. Per ajuntaments fins
a 1.000 habitants se sumaran dos punts per mes transcorregut.
En cas d’igualtat de puntuació entre dos ens peticionaris s’ordenarà i es donarà prioritat a la
data de recepció de la petició d’actuació a la Diputació.
En cas d’igualtat en la data i la puntuació es donarà prioritat a les entitats de menor
població.
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Per entitats que no són Ajuntaments, s’utilitzarà com a població la major dels Ajuntaments
que en formen part o del seu àmbit territorial.
Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la llista de
sol·licituds ordenades de major a menor puntuació. Tanmateix, almenys les sol·licituds
situades en els tres primers llocs no seran objecte de reordenació i resten a l’espera de
poder-se iniciar l’actuació en l’ordre corresponent.
4. Cost efectiu (punt 1.9)
Aquesta actuació podrà ser sol·licitada per qualsevol Ens Local de la demarcació territorial
de la Diputació de Barcelona.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’AlcaldePresident. Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni, no
obstant, Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de
l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest conveni. Això no
obstant, la Diputació en podrà fer ús als efectes del que preveu l’article 36.1.h) de la LRBRL.
Es prestarà amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, no
contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en aquest cas.
5. Estudis econòmics i financers (punt 1.10)
Els Informes econòmics i financers podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. No obstant queda limitat a una actuació
per entitat i legislatura, llevat que existeixin raons de gestió extraordinàries, singulars o de
gravetat que justifiquin una segona actuació. En qualsevol cas l’abast de l’actuació sempre
es limita al darrer exercici liquidat i no inclou els ens dependents.
Els Plans de Viabilitat Econòmica podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas l’abast de l’actuació
sempre serà el grup municipal consolidable als efectes dels controls d’estabilitat, parteix del
darrer exercici liquidat i comprèn l’exercici corrent més 1, 3 o 5 exercicis futurs.
Per a aquestes actuacions s’obriran convocatòries anuals cada 1 d’octubre de l’any
precedent fins a 30 de setembre de l’exercici corresponent. Per realitzar-se l’actuació caldrà
haver liquidar l’exercici anterior al de la data d’inici de l’actuació.
Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l’actuació dins de la vigència de la
convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent. Quan una petició no s’hagi
pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30 de
setembre, la petició restarà anul·lada d’ofici.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per
l’Alcalde-President, en la convocatòria oberta en el moment de la petició.
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa i el compliment dels
requeriments tècnics per la seva elaboració. No obstant es podrà donar prioritat a les
entitats amb una situació econòmica deteriorada.
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6. Elaboració d’inventaris (punt 1.11)
Queda limitat a Ajuntaments fins a 5.000 habitants amb Conveni ASGEL aprovat, utilització
del programari comptable en xarxa, i limitada a una sola actuació per entitat.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per l’AlcaldePresident.
La Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de
l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest conveni.
A la fi de cada trimestre natural totes les sol·licituds rebudes en aquest període seran
puntuades segons els mateixos paràmetres descrits en el punt c) (Tramitació de les
sol·licituds), apartat 3 (Gestió digital de la despesa), d’aquest protocol.
Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la llista de
sol·licituds ordenades de major a menor puntuació, llista que s’anirà actualitzant
trimestralment en funció de les sol·licituds rebudes en el període. Tanmateix, almenys les
sol·licituds situades en els tres primers llocs no seran objecte de reordenació i restaran a
l’espera de poder-se iniciar l’actuació en l’ordre corresponent.
7. Formació i assessorament en matèria econòmica i financera (punt 1.12)
Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona.
El personal d’aquestes entitats interessats en les mateixes hauran d’efectuar la inscripció a
les diferents actuacions que comprenen l’oferta formativa anual per mitjà de la plataforma
GESTFORMA de la Diputació de Barcelona.
8. Gestió d’usuaris dels programaris de l’ASGEL
Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris informàtics, la
Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens Local al/s programari/s
adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats específiques per a la realització de les
tasques incloses en les mateixes.
Les peticions d’alta i modificació d’usuaris es realitzarà per l’aplicació de gestió d’usuaris
SVUS, d’acord amb la regulació de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius de la Diputació de Barcelona.
d) Obligacions inherents a la prestació dels serveis
1. Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió
adequada de cada àmbit, on rep l’assistència.
2. Correspon a la Diputació de Barcelona, l’assistència i assessorament en el tractament
de les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar els processos
necessaris pel correcte tractament i obtenció dels estats necessaris per la gestió de
l’Ens Local.
3. Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És
responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment del
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tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el
tancament, no podrà anul·lar-se, ni modificar-se les dades que configuren els estats
anuals.
4. Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el tancament, la
coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals obtinguts. Diputació
de Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la realització del tancament,
un estat resum de les dades econòmiques i financeres més rellevants per tal de
facilitar-li la seva tasca.
5. Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense previ
avís als equips de suport de la Diputació de Barcelona, aquesta restarà alliberada de
les obligacions expressades en el punt anterior.
6. La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les bases de
dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no podrà ser en cap
moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o d’enregistrament de les dades.
7. A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases de
dades que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans d’aquesta
data, el tancament de l’exercici anterior a l’any en curs.
8. Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data posterior al
30 de setembre de l’any següent, la renovació de bases es realitzarà a final de
trimestre on ha realitzat el tancament.
9. S’entén per renovació de bases de dades, la instal·lació de l’exercici “n+2”, en la
xarxa telemàtica, per tal de poder elaborar el pressupost per part de l’Ens Local.
10. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al tancament, la
conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les eines de suport a la
gestió financera i al tractament comptable de l’inventari, si l’Ens Local ha optat per
rebre suport en aquests àmbits. Quan això no sigui possible, per manca de
col·laboració, de l’Ens Local, la Diputació de Barcelona restarà facultada a retirar el
suport i els accessos per via telemàtica als programaris d’aquests àmbits a l’Ens
Local.
11. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir en tot moment, quines són
les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les diferents actuacions
incloses en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se qualsevol d’elles en tot
moment, sense més limitació que la de facilitar formació adequada als usuaris, en el
cas dels programaris que són d’accés per part del personal de l’Ens Local.
12. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti escaient,
l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin fer una previsió
de llurs recursos amb l’anticipació suficient.
e) Modificacions del protocol
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”

Segon. PUBLICAR l’anunci de l’acord al Butlletí Oficial de la Província.”
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració “Destinació Barcelona 2018-2019” a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els
articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les
competències locals.
2. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de les comarques de
Barcelona i està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta
col·laboració amb Barcelona ciutat.
3. Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme
urbà, cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de
diferents tipus de productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència
turística als seus visitants.
4. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data
10 de juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la
promoció turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques
de la província.
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que
té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba
un excel·lent complement amb el seu entorn.
5. La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les
parts el 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la
Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser
renovada durant els anys 2016 i 2017.
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6. Per tal de poder planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació
Barcelona de manera coordinada tant a curt, com a mig i llarg termini, es fa
necessari renovar l’acord de col·laboració entre les tres institucions a fi de garantir
la participació de totes tres entitats, tant en el disseny del futur Pla de Màrqueting
de la Destinació Barcelona 2017-2020, com garantir la continuïtat del Programa
“Barcelona és molt més”, i del seu Pla d’Acció anual, i del programa Barcelona
Convention Bureau de promoció de l’oferta turística vinculada al turisme de
reunions esdeveniments i congressos del conjunt de la Destinació, així com establir
els protocols de treball conjunt de l’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i
Regió i la representació de la Diputació de Barcelona tant en el Consell General del
Concorci de Turisme de Barcelona com en la seva Comissió Executiva.
Fonaments de dret
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d’interès comú.
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
3. Vist l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
4. Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges
màxims establerts a l’article 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.
5. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el
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Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència
de Serveis de Turisme, “Destinació Barcelona 2018-2019”, mitjançant l’aprovació de la
minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL
CONSORCI TURISME DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
“DESTINACIÓ BARCELONA 2018-2019”.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident segon i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 28/07/2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 03/08/2016.
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Regidor d’Empresa i
Turisme Sr. Agustí Colom i Cabau, en virtut del decret de delegació...
I de l’altra, el CONSORCI TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan Gaspart i
Solves, President del Comitè Executiu del Consorci, càrrec que manifesta vigent i suficient a
aquests efectes.
Les parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixentse recíprocament la capacitat legal necessària,
ANTECEDENTS:
I.

El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data 10 de
juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la promoció
turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques de la
província.
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la
ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un
excel·lent complement amb el seu entorn.
La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les
parts el 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la
Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser
renovada durant l’any 2016 i 2017.

II.

El turisme és un fenomen social, cultural, econòmic, territorial i ambiental, que durant
les dues darreres dècades s’ha anat fent més complex a Barcelona, especialment a
causa del creixement accelerat de l’oferta (per les plataformes que comercialitzen tot
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tipus d’allotjament turístic i pel seu impacte en la mobilitat) i de la demanda (propulsada
pel màrqueting i l’accés on line a les ofertes, tant pel que fa als desplaçaments com a
l’allotjament), i fruit del seu bon posicionament internacional. Un escenari turístic urbà
molt acotat i un nombre acotat d’icones turístiques, han provocat un excés de
concentració de visitants en determinats punts de la ciutat que generen una tensió no
desitjada amb els residents.
III.

L’entorn de Barcelona ha crescut en els darrers anys tant en demanda (creixement en
nombre de turistes i pernoctacions) com amb oferta, amb nous establiments turístics i
nous recursos que han esdevingut punts d’atracció turístics al voltant de la ciutat i que
complementen els atractius de la destinació.

IV. La fortalesa del posicionament internacional de Barcelona actua de manera molt
important en la captació i fidelització de visitants, tant a la pròpia ciutat com a les seves
comarques (especialment aquelles més ben comunicades amb la capital). Aquest
posicionament internacional s’està treballant de manera coordinada a través de
diverses accions com són el Programa “Barcelona és molt més” i la integració dels
conventions bureaux tant de la ciutat de Barcelona com de la província, avançant cap a
la Destinació Barcelona, tot plegat gràcies als convenis establerts entre les parts durant
anteriors exercicis.
V.

El Pla Estratègic de Turisme de la ciutat Barcelona 2020 analitza, entre altres
qüestions, les tensions que el turisme genera a la ciutat, i planteja diferents línies
d’actuació tals com disposar de més i millor coneixement del fenomen turístic a la ciutat
i el seu entorn o regió, o desconcentrar la demanda turística cap a altres espais de la
ciutat i el seu entorn, desenvolupant així la Destinació Barcelona. En aquest mateix
sentit també el pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona, apunta a la
necessitat de treballar conjuntament amb la capital. La posada en marxa de
l’Observatori del Turisme a Barcelona i Regió és un pas endavant en la direcció de
conèixer millor aquest fenomen. La promoció conjunta de la ciutat i l’oferta de les
comarques de Barcelona, duta a terme en anys anteriors, suposen també un avenç en
la desconcentració, permetent una destinació més sostenible pel resident i pel visitant i
aconseguint que el turista hi trobi més arguments per a estades més llargues, gràcies a
la varietat i novetat de la seva oferta turística.

VI. Molts agents i institucions actuen (sovint de manera no prou coordinada) des del punt
de vista del turisme en aquesta Destinació Barcelona: ens locals (ajuntaments, consells
comarcals, Diputació), l’Agència Catalana de Turisme, la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona, gremis d’hostaleria i restauració, agències de viatges,
operadors nacionals i internacionals, transport públic o privat, la Fira, el port i l’aeroport
de Barcelona, els mitjans de comunicació, etc. És molt rellevant el rol que té el sector
privat, a través de les diferents activitats econòmiques que gestiona i que permeten la
creació i distribució de la riquesa que genera el turisme. Però també és molt destacable
el del sector públic, tant en la gestió i promoció d’aquestes infraestructures i serveis
vinculats a l’activitat turística de la destinació, com al màrqueting de la destinació que
es pot fer en els mercats emissors. Des del punt de vista de la demanda (siguin
operadors o clients finals), Barcelona i el seu entorn més proper configuren una
mateixa destinació que cal gestionar amb una certa unitat de criteri, visió i perspectiva
de futur compartit entre els sectors públics i privats, tant per la diversitat dels seus
recursos (cultura, platges, natura, gastronomia, enoturisme, etc.) com per les seves
connexions. La millora de la coordinació de la planificació, gestió i promoció d’aquestes
infraestructures o serveis de la destinació, és un repte de futur.
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VII. Barcelona i les seves comarques disposen de plans de treball per esdevenir
destinacions turístiques sostenibles i responsables a través de la Certificació
Biosphere. Així mateix, compartim l’interès d’estendre aquest compromís de
sostenibilitat turística a les empreses turístiques que operen dins l’àmbit de la
Destinació Barcelona (en estreta col·laboració amb la Cambra de Comerç de
Barcelona), com a màxima garantia de futur de la pròpia Destinació.
VIII. Més enllà de l’evolució d’aquesta coordinació, operativa, regular i estable, entre els ens
de gestió i promoció de la ciutat i les seves comarques, es fa necessari disposar
d’eines de planificació a mig termini que contemplin la globalitat de la destinació. Entre
aquestes eines és del tot convenient disposar d’un pla de màrqueting del conjunt de la
Destinació, confeccionat en base als documents de planejament dels quals es disposa:
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2020, Pla de Màrqueting Turístic de
les comarques de Barcelona 2016-2020 o els plans d’empresa del Consorci Turisme de
Barcelona 2016-2019. Aquest és un repte molt important per a configurar la Destinació
Barcelona com a destinació global, sostenible i responsable.
IX. Pla de Màrqueting de la Destinació Barcelona 2017-2020.
A partir del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2020, en l’elaboració del
qual les tres parts hi han participat sota el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona, és el
moment d’elaborar el Pla de Màrqueting de la Destinació Barcelona 2017-2020 com a
full de ruta per a la presentació, promoció i posicionament internacional de la
destinació, d’acord amb els objectius compartits i el que estableixen les bases de
l’anomenat Pla Estratègic per a un màrqueting sostenible.
L’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona impulsen aquest nou
Pla de Màrqueting de la Destinació Barcelona, amb el suport i la implicació tècnica de
la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la màxima coordinació dels seus
continguts i àmbits d’aplicació.
X.

La minuta del present conveni ha estat aprovat en Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en data...
PACTES

Primer: Objecte del conveni.
Planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació Barcelona de manera coordinada,
a curt, mig i llarg termini així com millorar el seu coneixement
Segon: Pla de Màrqueting de la Destinació Barcelona 2017-2020
La Diputació de Barcelona participarà en el procés d’elaboració i seguiment del Pla de
Màrqueting de la Destinació Barcelona en una comissió específica que estarà formada per:
dos representants de l’ajuntament, un de la Cambra de Comerç, un de la Diputació i un del
Consorci Turisme de Barcelona.
El procés de licitació i contractació posterior per a l’elaboració del Pla de Màrqueting el farà
el Consorci Turisme de Barcelona (Ajuntament i Cambra), en base als documents previs
elaborats per aquella comissió.
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Tercer: Programa “Barcelona és molt més”.
- La continuïtat del Programa “Barcelona és molt més” com a programa de treball conjunt
garantirà la promoció de la ciutat i les comarques de Barcelona. La Diputació es
compromet a gestionar-lo i dinamitzar-lo, en base al Reglament vigent del Programa.
- La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona
coordinaran les accions de promoció de la ciutat i les comarques, a través dels
respectius Plans d’Accions Operatives, conformant el conjunt d’accions de promoció del
Programa “Barcelona és molt més”, les quals seran assumides i finançades directament
per la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona.
- El màrqueting turístic de la Destinació Barcelona es portarà a terme a través de les
diferents línies de treball que impulsen i gestionen el Consorci Turisme de Barcelona i la
Diputació de Barcelona. En la mesura del possible, aquestes línies de treball
s’adequaran a les directrius del Pla de Màrqueting de la Destinació Barcelona,
actualment en procés d’elaboració. Aquestes línies de treball són:
1.- Informació turística:
Turisme de Barcelona, a través de la seva xarxa d’Oficines d’Informació turística, seguirà
informant i comercialitzant el conjunt de recursos turístics de la Destinació Barcelona,
com a resultat del treball conjunt entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona amb el
Consorci Turisme de Barcelona.
La Gerència de Turisme de la Diputació organitzarà, de manera regular, viatges de
familiarització per al personal tècnic de la xarxa d’Oficines i Punts d’Informació del
Consorci Turisme de Barcelona, per tal de donar a conèixer l’oferta de recursos i
productes turístics de les comarques de Barcelona. Aquestes accions tenen un cost
d’11.000.- € que serà assumit per la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona.
La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona farà una aportació de 90.000.- € al
Consorci Turisme de Barcelona per tal de compensar la seva tasca de divulgació i
comercialització dels recursos i productes turístics ubicats a les comarques de
Barcelona.
2.- Accions i materials de promoció
L’execució de les accions de promoció que es derivin d’aquest conveni correspondrà al
Consorci Turisme de Barcelona o a la pròpia Diputació de Barcelona d’acord amb les
característiques dels respectius plans de promoció que, en tot cas, estan coordinats i són
complementaris.
En coordinació amb el pla de promoció de cada ens, s’establirà un calendari d’accions a
realitzar en els diferents mercats i s’indicaran els lideratges en cadascuna d’aquestes
accions.
Es preveuen sis presentacions de la Destinació Barcelona davant d’operadors turístics:
tres a mercats emissors europeus i tres més a mercats asiàtics i americans. Les primeres
seran organitzades per la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i les
segones pel Consorci Turisme de Barcelona. El cost previst de les presentacions
europees és d’uns 30.000.- € cadascuna i el de les presentacions a mercats llunyans de
60.000.- € cadascuna. Cada entitat finançarà les presentacions que lideri, i la Gerència
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de Turisme transferirà 20.000.- € com a compensació de les despeses de les
presentacions que gestionarà el Consorci Turisme de Barcelona.
A més es realitzaran altres accions en comú (workshops, viatges de familiarització de
premsa i operadors, visites comercials, accions de màrqueting digital...) liderades pel
Consorci Turisme de Barcelona per a les quals, la Gerència de Turisme de Diputació de
Barcelona, preveu una col·laboració econòmica d’uns 10.000.- € anuals.
També realitzaran publicacions conjuntes i els materials de promoció turística necessaris,
tant per a donar a conèixer la Destinació en els països emissors, com en la promoció
d’icones i productes turístics en la pròpia destinació, contribuint a un major coneixement
dels seus recursos turístics i afavorint-ne la desconcentració.
L’edició del material de promoció turística serà gestionada des del Consorci Turisme de
Barcelona, i els seus continguts seran coordinats i acordats amb la Gerència de Turisme
de la Diputació de Barcelona. Atenent als criteris de sostenibilitat, es potenciaran les
publicacions electròniques i es reduiran, en la mesura del possible, les publicacions en
paper.
En concret es preveuen els següents materials conjunts:





Material presentacions Europa Barcelona és molt més
Guia 30 tops de la Destinació Barcelona
Vídeo promocional de les comarques i de Barcelona
Altres materials

La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci Turisme de Barcelona la quantitat de
70.000,- € per atendre el cost d’aquestes edicions o produccions.
3.- Comunicació:
Les tres entitats firmants col·laboraran en la gestió de la comunicació de la Destinació
Barcelona, coordinant les accions a mitjans de comunicació, intermediaris d’informació i
blogs, així com les presències a la web i xarxes socials.
Quart: Turisme de reunions.
1. El Barcelona Convention Bureau (en endavant BCB) promociona l’oferta turística
vinculada amb el turisme de reunions, esdeveniments i congressos del conjunt de la
Destinació.
2. La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Turisme de
l’Ajuntament de Barcelona formen part del Comitè de Direcció del BCB, d’acord amb el
seu reglament acordat que, alhora, preveu la participació de representants del sector
hoteler de les comarques de Barcelona.
3. El BCB incorpora a la planificació i gestió d’accions de promoció a dur a terme, accions
específiques per a la promoció de les comarques i la ciutat com a destinació de reunions
i congressos. El BCB gestiona el pla anual d’accions de promoció amb el suport i la
col·laboració de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquestes accions
estaran destinades a la presentació de la Destinació com a seu de reunions i
esdeveniments en els diferents mercats emissors i es realitzaran actes de promoció com
presentacions, fires, workshops, viatges de familiarització d’organitzadors
d’esdeveniments, visites comercials, etc.
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4. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de
Turisme, aportarà al BCB del Consorci Turisme de Barcelona, l’import de 190.000.- € i el
BCB, aportarà un import igual o superior per a dur a terme aquestes accions que
anualment, seran acordades i gestionades.
Cinquè: Coneixement compartit de la Destinació de Barcelona.
1. L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), és una plataforma
impulsada per les parts implicades en aquest conveni, en base a la voluntat d’obtenir
informació i construir coneixement, com de transferir-lo, respecte el conjunt de la
Destinació Barcelona. Els seus objectius són:
- Generar i aprofundir en el coneixement de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i
comarques.
- Compartir aquest coneixement entre les tres institucions.
- Donar suport al Consell de Turisme i Ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona;
al conjunt d’ajuntaments i ens territorials de gestió turística i associacions
empresarials o gremis vinculats amb el turisme de les comarques de Barcelona.
- Analitzar les externalitats generades per l’activitat turística.
- Desenvolupar, des del punt de vista del coneixement, la Destinació Barcelona, Ciutat i
Regió.
- Donar suport als processos estratègics impulsats per les entitats promotores.
- Posicionar internacionalment la Destinació Barcelona davant les principals
organitzacions relacionades amb l’activitat turística, com una destinació turística
compromesa amb el coneixement, la recerca i la innovació.
2. L’OTB es gestiona en base a un Comitè de Direcció, format per un representant de cada
una de les entitats signants a través dels respectius òrgans de gestió:
- Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona:
- Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona
- Consorci Turisme de Barcelona
Aquest Comitè de Direcció s’ampliarà quan de mutu acord les parts així ho acordin.
3. L’OTB es configura en base als equips tècnics de cada una de les parts, amb una
direcció i coordinació consensuada.
4. L’OTB disposarà d’un protocol de funcionament i d’un pla de treball anual per tal de
complir els seus objectiu, elaborat i validat pel Comitè de Direcció. Aquest comitè serà el
responsable de fer el seguiment dels projectes continguts en el Pla anual i que
s’executaran sota la direcció i coordinació del Coordinador de l’OTB, amb els equips
tècnics respectius, segons cada projecte.
5. Des del punt de vista econòmic i en base el Pla anual de l’OTB, els projectes seran
liderats per alguna de les parts des del punt de vista de la seva contractació. En aquest
sentit, l’Enquesta anual a turistes a la Destinació Barcelona, serà contractada des de
l’Ajuntament de Barcelona. La Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de
Barcelona l’import de 100.000.- € com aportació equivalent al cost de l’enquesta a les
comarques de Barcelona i la publicació derivada.
6. Les parts podran acordar altres projectes no previstos al Pla anual, consensuant com es
portarà a terme la seva gestió i el seu finançament.
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7. Els principals projectes continguts al pla de treball són, a més de l’enquesta anual als
visitants en destinació:
- Projecte Sistema de Indicadors de Turisme Sostenible de la Destinació Barcelona
(aportació de la GST aproximada de 45.000.- €).
- Projecte Percepció del turisme entre la ciutadania a la Destinació Barcelona
(aportació de la GST aproximada de 15.000.- €).
- Publicacions OTB on s’inclouen les publicacions digitals de conjuntura turística, així
com els informes anuals i infografies de tot l’àmbit de la Destinació Barcelona
(aportació de la GST aproximada de 32.000.- €).
Sisè: Comunitat de Turisme i de l’Experiència (RIS3Cat)
Turisme de Barcelona va presentar al juliol del 2017 una sol·licitud per l’adjudicació d’ajudes
a projectes d’R+D+I emmarcats en la RIS3Cat i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. Aquest projecte de Comunitat de Turisme i de l’Experiència, iniciat el 2016 i
materialitzat al llarg d’un any i mig, ha estat desenvolupat per un grup promotor constituït per
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, Eurecat, el Parc Científic i Tecnològic de la URV, la Universitat de
Girona i el propi Turisme de Barcelona que ha exercit com a líder.
En virtut d’aquests objectius compartits i a l’aposta de les institucions que han donat suport
a la innovació com a eix fonamental per garantir la competitivitat de la Destinació Barcelona,
la Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat de continuar donant suport al projecte
de Comunitat de Turisme i de l’Experiència i restar vinculada, en el cas final d’adjudicació de
les ajudes, al seu desenvolupament.
Setè: Coordinació Institucional i participació a la governança del Consorci Turisme de
Barcelona.
1. La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona s’incorporarà a les reunions
periòdiques del Comitè de Direcció del Consorci, amb l’objectiu de coordinar els
projectes i dinàmiques de treball conjunt.
2. La Diputació de Barcelona s’incorporarà als òrgans de govern del Consorci, amb veu i
sense vot, segons el que s’especifica tot seguit:
a) Consell General del Consorci: quatre representants.
b) Comissió Executiva del Consorci: dos representants.
Vuitè.- Comissió de seguiment.
Per tal de garantir la necessària coordinació institucional, s’estableix una Comissió de
Seguiment, formada per tres representants de cada una de les parts, que es reunirà un
mínim de dos cops l’any i sempre que de mutu acord s’acordi entre les parts.
Novè: Condicions econòmiques.
Assignació recursos any 2018
Per tal de finançar part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en el conveni
i concretades a l’annex, la Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat
global de quatre-cents vuitanta mil euros (480.000.- €). D’aquesta quantitat, es transferirà
un màxim de tres-cents vuitanta mil euros (380.000 - €) al Consorci de Turisme de
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Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de
l’exercici 2018 de la Gerència de Serveis de Turisme.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Barcelona la
quantitat màxima de cent mil euros (100.000.- €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30200/43200/46201 del pressupost de l’exercici 2018 de la Gerència de Serveis de
Turisme.
Les quantitats que assumeix directament la Diputació de Barcelona, aniran a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: G/30202/43200/22606, G/30202/43200/22706,
G/30201/43201/22606 del pressupost de 2018.
Una vegada signat el conveni, les quantitats previstes es faran efectives en funció de les
justificacions dels conceptes i despeses efectivament realitzats que es vagin presentant, fins
a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta documentació es
presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona mitjançant un
certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de Barcelona, o en
el seu cas de l’Ajuntament de Barcelona, fent constar el següent:
 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions
objecte de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura.
 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
 Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2018.
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant,
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2018
corresponent al 50% de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les
justificacions serà el 31 de març de 2019.
Assignació recursos any 2019
L’assignació de recursos corresponents a l’any 2019, així com els criteris per a la
determinació de les aportacions econòmiques, es determinarà mitjançant addenda al
present conveni, en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de seguiment
prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els
compromisos i prèvia aprovació formal per part dels respectius òrgans de govern.
Desè: Vigència del Conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2019.
Onzè.- Modificacions del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
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Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Dotzè.- Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les
parts signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha
incomplert un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les
obligacions o compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment
serà comunicat a la resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el
requeriment persisteixi l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts
signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resol el conveni.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis.
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En relació
als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han complit quan
el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts, tenint en compte
les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol
de les causes de resolució del conveni existeixen actuacions en curs que considerin
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual
s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en els termes establerts a l’article 52.2
LRJSP.
Tretzè.- Règim jurídic
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regira per les
previsions de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.
Catorzè.- Jurisdicció competent.
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós
administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per triplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.”
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ANNEX 1. TRANSFERÈNCIES I FINANÇAMENT DE “DESTINACIÓ BARCELONA”
TRANSFERÈNCIES DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Turisme de
Barcelona
Despeses
divulgació
i
comercialització de recursos i
productes turístics
90.000,00€
Promoció a Àsia i Amèrica
20.000,00 €
Accions de promoció
10.000,00€
Edició materials de promoció
70.000,00 €
Barcelona Convention Bureau
190.000,00 €
Enquesta
a
turistes
de
comarques
Publicacions OTB
Total
380.000,00 €

Ajuntament de
Barcelona

85.000,00 €
15.000,00 €
100.000,00 €

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa global de quatre-cents vuitanta mil
euros (480.000,- €) per fer front a les obligacions del conveni. La quantitat de trescents vuitanta mil euros seran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/30200/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2018 de la Gerència de Serveis de
Turisme, i la quantitat de cent mil euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30200/43200/46201 del pressupost de l’exercici 2018 de la Gerència de Serveis de
Turisme, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
La despesa global de quatre-cents vuitanta mil euros (480.000,- €), es distribuirà de la
manera següent:
 Una despesa màxima global de tres-cents vuitanta mil euros (380.000,00€) que
es transferiran al Consorci de Turisme de Barcelona amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2018 de la
Gerència de Serveis de Turisme.
 La quantitat de cent mil euros (100.000,00€) que es transferirà a l’Ajuntament de
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46201 del
pressupost de l’exercici 2018 de la Gerència de Serveis de Turisme.
Tercer.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 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.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci
Turisme de Barcelona.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Ens agradaria que a la propera Comissió Informativa s’expliqués aquest
conveni.
La senyora Conesa contesta dient: Així ho farem des de Turisme.
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular
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“Tècnics de turisme compartits per ajuntaments”, inclòs en l’aportació
corresponent a l’any 2017 per fer front a les obligacions derivades del Contracte
Programa signat en data 27 d’octubre de 2016 amb el Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm.
326/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2017, fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre
de 2017, i un període de justificació fins el 31 de març de 2018.
3. L’aportació global està desglossada en els següents conceptes i imports:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Total

Import
77.978,00 €
16.836,67 €
25.000,00 €
119.814,67 €

El projecte singular que, d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2017, rebrà el
suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 20.000 € per “Tècnics
de turisme compartits per Ajuntaments”, i 5.000 € per “Garantir la qualitat en l'oferta
de camins del Vi i del Cava”.
4. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, en data 3 de novembre
de 2017, ha sol·licitat una ampliació del termini d’execució i justificació del projecte
singular “Tècnics de turisme compartits per Ajuntaments”, que compta amb una
dotació econòmica de 20.000 €. La gestió d’aquest projecte s’ha endarrerit perquè
s’ha hagut de fer un procés de sensibilització amb els ajuntaments i un procés
selectiu posterior que ha impossibilitat la seva execució en les dates previstes.
5. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició i, per
tant, procedeix aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2018
i de justificació fins el 30 de juny de 2018.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
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Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de
2018 i de justificació fins el 30 de juny de 2018 del projecte singular “Tècnics de
turisme compartits per Ajuntaments”, inclòs l’aportació corresponent a l’any 2017, per
fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27
d’octubre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística
de l’Alt Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR el presents acords al Consorci de Promoció Turística de l’Alt
Penedès.”
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació de l’aportació
corresponent a l’any 2017 per fer front a les obligacions del Contracte Programa
signat en data 17 de novembre de 2016 amb el Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm.
329/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2017, fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre
de 2017, i un període de justificació fins el 31 de març de 2018.
3. Vist que el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme, en data 10 de
novembre de 2017, ha sol·licitat una ampliació del termini d’execució i justificació de
l’assignació prevista per a l’any 2017, ja que la gestió del Pla d’accions s’ha vist
endarrerida per manca de disponibilitat pressupostària fins el mes de setembre.
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per
tant procedeix aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2018 i
de justificació fins el 30 de juny de 2018.
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Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de
2018 i de justificació fins el 30 de juny de 2018, de l’aportació corresponent a l’any
2017 per fer front a les obligacions del Contracte Programa formalitzat en data 27
d’octubre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i Consorci de Promoció turística
Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR el presents acords al Consorci de Promoció turística Costa del
Maresme.”
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular
“Creació de producte turístic al voltant del vol en parapent”, inclòs en l’aportació
corresponent a l’any 2017 per fer front a les obligacions derivades del Contracte
Programa signat en data 15 de novembre de 2016 amb l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Berguedà.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm.
328/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a
l’any 2017, fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre
de 2017, i un període de justificació fins el 31 de març de 2018.
3. L’aportació global està desglossada en els següents conceptes i imports:
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Concepte
Factor de garantia
municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Total

i

corrector

Import
80.016,18 €
13.831,52 €
25.000,00 €
118.847,70 €

Els projectes singulars que d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2017 reben
el suport específic de 25.000 € són: “Creació de producte turístic al voltant del vol
en parapent” amb 20.000 € i “Agenda-calendari per promocionar les campanyes
gastronòmiques i productes agroalimentaris singulars” amb 5.000 €.
4. El projecte “Creació de producte turístic al voltant del vol en parapent” és un
projecte molt complex i amb molts agents implicats, fet que ha ocasionat un
endarreriment en la seva execució, i per aquest motiu, l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, ha sol·licitat una ampliació del termini
d’execució i justificació per aquest projecte.
5. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per
tant procedeix aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2018 i
de justificació fins el 30 de juny de 2018.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de
2018 i de justificació fins el 30 de juny de 2018 del projecte singular “Creació de
producte turístic al voltant del vol en parapent”, inclòs l’aportació corresponent a l’any
2017, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en
data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de
2019.
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Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic
del Berguedà.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’aportació per al període de desembre de 2017 a novembre de 2018 per fer front
a les obligacions del conveni de col·laboració per a la implantació del programa
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona,
signat en data 4 de setembre de 2017 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.- 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. En data 4 de setembre de 2017 (Registre de convenis 698/17) es va signar el
conveni de col·laboració per treballar en la implantació del programa “Compromís
per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona entre la Diputació de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, que té una vigència fins el 30 de novembre de 2019. Aquest conveni va
ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 22 de
desembre de 2016 (registre d’acords 717/16) i posteriorment modificat en data 25
de maig de 2017 (registre d’acords 231/17).
2. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent conveni, l’assignació de
recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència, les parts decidiran en la
reunió de la Comissió de Seguiment l’import que destinarà la Diputació de
Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada un dels períodes.
La Comissió de Seguiment es va reunir en data 23 d’octubre de 2017 on es va
decidir la continuïtat de les actuacions necessàries per a la implantació del
programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona
ja previstes en el conveni i es va fixar en 150.000,- € l’import que la Diputació de
Barcelona destinarà per finançar les despeses que es produeixin en la implantació
del programa.
Fonaments de dret
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. FIXAR l’aportació al període de desembre de 2017 a novembre de 2018, en la
quantia de cent-cinquanta mil euros (150.000 €), per fer front a les obligacions del
conveni de col·laboració per a la implantació del programa “Compromís per a la
sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona signat entre la Diputació de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
formalitzat en data 4 de setembre de 2017.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros
(150.000 €), distribuït de la manera següent:
- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901
pressupost, la quantitat de seixanta-sis mil euros (66.000 €).

del

vigent

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/489 del pressupost de
l’exercici 2018, la quantitat de vuitanta-quatre mil euros (84.000,- €), condicionat a
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2018.
Tercer. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa.
Quart. FIXAR el termini i forma de justificació, en el sentit que la Cambra de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació Oficial de Barcelona haurà de justificar la realització de
les activitats, com a màxim el dia 30 de novembre de 2018 mitjançant la presentació,
d’acord amb el punt cinquè del conveni, del compte justificatiu amb aportació de
justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en el conveni, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts i la memòria justificativa del cost de l’activitat
utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona.”
Servei de Comerç Urbà
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que
tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit
associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2017, per un
import total de 150.000 € (cent-cinquanta 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
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Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 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 20 de juliol de
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions (núm. 2017/9283),
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar
activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis
que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit
associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2017, per un import
màxim de cent cinquanta mil (150.000,00) EUR.
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 2 d’agost de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 357841.
Vista la clàusula dotze 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 21 de novembre de 2017.
Vist l’informe emès pel Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local en data 13 de novembre 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 dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions (núm. 2017/9283) amb l’objecte de finançar activitats realitzades per les
entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la
millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors
comercials i de serveis, per a l’exercici 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:
Annex 3. Subvencions Concedides
CIF
G60339538
G60736899
G59432096
G58518119

G61634341

G65209652

G61694436

G60386349

Nom Entitat
Associació de Comerços
i Serveis de Masquefa
Unió de Botiguers de
Ripollet
Prat Gran Comerç UBP
Unió de Botiguers
d'Igualada
Unió de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de Llinars
del Vallès
Cabrerès Associació de
Comerciants
Associació de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de Les
Franqueses
Associació de
Comerciants de PalauSolità i Plegamans

Nom Actuació
Guia comercial
Potenciació web
www.ucripollet.cat
Calendaris
Desfilada de moda
Igualada Nit de
Shopping
Botigues al carrer
Formació en
màrqueting digital
Aquest estiu juga i
estalvia amb el
comerç de les
Franqueses
Fira Fora Estocs
Cauràs en la
temptació
Promoció targeta
fidelització Sant
Cugat a la Butxaca
Fira de Novembre
2017

Punts

Import
Subvenció

Núm. Op.
Comptable

85

340,00 €

1703005777 1

85

749,00 €

1703005777 2

80

900,00 €

1703005777 3

80

4.000,00 €

1703005777 4

80

800,00 €

1703005777 5

76

1.026,00 €

1703005777 6

75

241,00 €

1703005777 7

75

750,00 €

1703005777 8

75

1.500,00 €

1703005777 9

75

1.125,00 €

1703005777 10

75

6.405,00 €

1703005777 11

V63475545

Sabadell Comerç Centre

G65721797

Associació Sant Cugat
Comerç

G62255070

Associació Tot Comerç

G60830460

Associació Terrassa
Centre

Secrets de carrers

73

10.083,00 €

1703005777 12

Unió de Botiguers de
Cardona

Implantació del
sistema de targetes
de fidelització de la
clientela de la Unió
de botiguers de
Cardona

72

1.512,00 €

1703005777 13

G58778986
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Annex 3. Subvencions Concedides
CIF

G62325212

G64192552

G66222324

G58991167

G61565537

G63196729
G63342182

G65245417

G64583834

G65252686

G63090179

G63116263

G63473045

G61252326

G60271228

G66647017
G58717919

Nom Entitat

Nom Actuació

Associació de
Comerciants i
Pàgina web activa
Empresaris de Sant Joan Despí
Despí Evolución
Associació de
Comerciants El Foix
Anem Endavant
Comerç del Foix
Projecte d'obtenció i
d'interpretació
d'informació
Vic Comerç
estadística en el
Punt de Venda (BIG
DATA)
Associació Agrupació de
Serveis i Comerciants de Millor amb tu!
La Garriga
Unió de Botiguers i
Comerciants de Santa
Fidelització clients
Maria de Palautordera
Associació de
Promoció Animació
Comerciants Tordera
i comunicació del
Centre
comerç a Tordera
Unió de Botiguers de
El Passaport de la
Vallirana
UB Vallirana
Dinamització del
Unió de Botiguers i
teixit comercial de la
Serveis de Centelles
Unió de Botiguers
de Centelles
Campanya de
Vilassar Comerç
banderoles/cartells
10 aniversari
Associació de
Campanya de
Comerciants i Serveis de Nadal de
Calldetenes
Calldetenes
Associació de
Comerciants del Carrer
Promoció Primavera
Barcelona de Manresa
Estiu 2017
2002 (A.C.C.B)
Agrupació de Botiguers i
Comerciants de Moià
Tallers de Nadal
(ABIC Moià)
Projecte de
Associació Roda de
desenvolupament
Comerciants
de Roda de Ter
Associació de
Promoció targeta
Comerciants i
omple't de Corbera
Empresaris de Corbera
L'Associació de
Identitat comerç
Comerciants de Castellar
castellar
del Vallès
Campanya de
Associació Vilanova
promoció del
Comerç
comerç local
Unió de Botiguers i
Comerç+ciutat=Vida
Comerciants de Berga
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Punts

Import
Subvenció

Núm. Op.
Comptable

71

1.010,00 €

1703005777 14

71

1.349,00 €

1703005777 15

71

7.100,00 €

1703005777 16

68

1.020,00 €

1703005777 17

68

1.700,00 €

1703005777 18

68

1.360,00 €

1703005777 19

68

1.074,00 €

1703005777 20

67

1.016,00 €

1703005777 68

66

3.960,00 €

1703005777 21

65

1.463,00 €

1703005777 22

65

1.300,00 €

1703005777 23

65

1.463,00 €

1703005777 24

64

1.152,00 €

1703005777 25

63

1.890,00 €

1703005777 26

61

2.718,00 €

1703005777 27

61

1.019,00 €

1703005777 28

60

3.600,00 €

1703005777 29
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Annex 3. Subvencions Concedides
CIF

G62915657

G60976529
G61932695
V60647310
G64930233

G58480724
G61952669
G59999367

G58877218

G62253653

G62419957

G60328580

G59999151

G60879954

G59838797
G60784105
G59816298

Nom Entitat
Associació de
Comerciants i
Professionals de Bigues i
Riells
Associació de
Comerciants de
Castellbisbal

Punts

Import
Subvenció

Núm. Op.
Comptable

Campanya de
Nadal

60

1.512,00 €

1703005777 30

La primavera més
aventurera

60

1.800,00 €

1703005777 31

60

6.000,00 €

1703005777 32

59

1.313,00 €

1703005777 33

59

1.770,00 €

1703005777 34

59

9.440,00 €

1703005777 35

58

1.392,00 €

1703005777 36

58

1.050,00 €

1703005777 37

58

1.740,00 €

1703005777 38

57

1.995,00 €

1703005777 39

57

1.140,00 €

1703005777 40

57

1.425,00 €

1703005777 41

56

1.120,00 €

1703005777 42

55

4.818,00 €

1703005777 43

55

1.925,00 €

1703005777 44

54

1.458,00 €

1703005777 45

53

1.590,00 €

1703005777 46

Nom Actuació

Projecte de
dinamització 2017
Associació Comercial
Plataforma
l'illa del Centre
moviment cat
Associació de Comerç i
Associació de
Serveis del Casc urbà de l'Ametlla Comerç
l'Ametlla del Vallès
Actiu
Agrupació del Comerç i
Potenciació dels
la Indústria de Santa
nuclis comercials
Coloma de Gramenet
Centre i Fondo
Associació de Botiguers i
Fira Embruixa't
Serveis del Rec al Roc
Associació de
Comerciants i Serveis de Fira de Tardor
La Llagosta
Associació de
Can 'Oriach Comerç
comerciants can’
Oriac comerç
Federació del Comerç, la Campanya a favor
Indústria i el Turisme del del comerç de
Masnou
proximitat
Banderoles
Agrupació de
Publicitàries de
comerciants de la Palma
Fanals
Associació de
Dinamització del
Comerciants de
comerç de
Matadepera
proximitat
Dinamització i
Unió de Botiguers i
promoció de l'Eix
Comerciants de Prats de
Comercial de Prats
Lluçanès
de Lluçanès
Assoc Comerciants,
Professionals i Empreses Campanya de
de serveis de Granollers Nadal
Centre
Associació Grup de
Renovació i
Comerciants de Santa
confecció material
Eulàlia
de comunicació
Unió de Comerciants de
Som el teu comerç
Les Roquetes del Garraf
Unió de Botiguers de
Revista Calendari
Montmeló
Associació Centre Vila
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Annex 3. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

G58841438

Associació de
Comerciants de Tona
Punt Comercial

G59415489

Unió de Botiguers
d'Artés

G61992525
G62439849
G63456461

G59901520

G62774526

G63473359

G58694472

G60668977

G58359811
G60637774
G66079096

G66864174

G61076063
G62385216

Manlleu Associació de
Comerciants
Unió de Botiguers de
Mataró
Unió de Botiguers i
Comerciants de
Navarcles
Els Comerciants
Associació de
Comerciants de Sta.
Perpètua de Mogoda
Associació de
Comerciants Eix
Terrassa Nord
Associació de
Comerciants del
Voltreganès

Punts

Import
Subvenció

Núm. Op.
Comptable

52

1.300,00 €

1703005777 47

51

1.530,00 €

1703005777 48

51

2.550,00 €

1703005777 49

51

8.160,00 €

1703005777 50

50

1.500,00 €

1703005777 51

50

1.500,00 €

1703005777 52

Campanya de
Nadal

50

3.000,00 €

1703005777 53

Tastet de Nadal

49

1.441,00 €

1703005777 54

48

1.440,00 €

1703005777 55

48

2.104,00 €

1703005777 56

48

1.584,00 €

1703005777 57

48

1.440,00 €

1703005777 58

47

1.269,00 €

1703005777 59

47

1.058,00 €

1703005777 60

45

1.350,00 €

1703005777 61

45

1.755,00 €

1703005777 62

Nom Actuació
Actualització i
difusió de la imatge
dels establiments
comercials de
l'Associació de
Comerciants de
Tona Punt
Comercial
Campanyes de
Comunicació de
Nadal del Comerç
d'Artés
Manlleu associació
de comerciants
Fira Mataró UBM
Campanya de
Tardor del comerç
de Navarcles
"Els Comerciants"
Associació de
comerciants de
Santa Perpètua de
Mogoda

Campanya de
Nadal de
Associació de
l'Associació de
Comerciants de Gironella
Comerciants de
Gironella
Associació de
Comerciants del Carrer
Campanya de nadal
Sobrerroca, Plaça Major, Centre Històric
Sant Miquel i Voltants
Assoc de Comerciantes
Mostra de Tardor
Comerç Creu
comerç
Agrupació de
Incentivem el nostre
Comerciants de Torelló
comerç
Assoc Nou Comerç
Campanya de
Cabrils
Nadal
Descobreix el
Associació d'Empresaris
comerç de
de Sant Bartomeu del
proximitat de Sant
Grau
Bartomeu del Grau
Associació del Comerç i Identificació del
Serveis de Capellades
teixit comercial
Comerços Associats de
Nadal 2017
Premià de Mar
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Annex 3. Subvencions Concedides
CIF

Punts

Import
Subvenció

Núm. Op.
Comptable

45

3.060,00 €

1703005777 63

44

4.400,00 €

1703005777 64

Campanya fidelitat

43

1.075,00 €

1703005777 65

Subvencions
d'actuació singular
2017

42

1.739,00 €

1703005777 66

Pla de dinamització
2017

34

1.632,00 €

1703005777 67

Nom Entitat

Nom Actuació

G63551436

Associació de Comerç i
Serveis Xarxa Comercial
de Viladecans

G66095936

Associació Cerdanyola
Comerç i Serveis

Mapa del Comerç i
la Restauració de la
Ciutat
II Fira de
Cerdanyola Comerç
i Serveis

G66064775

G62424346

G63127419

Associació de
Comerciants Pubilla
Cases
Associació de
Comerciants i
Professionals de Ca
n'Anglada
Unió d'Associacions del
Comerç de Montcada
Centre Comerç

Segon.- DESESTIMAR la següent sol·licitud, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
Annex 1. Sol·licitud Exclosa
CIF

G63626139

Nom Entitat

Fundació
Comerç
Ciutadà

Import
Sol·licitat

Nom Projecte

Observatori de les
àrees comercials
dels centres urbans

Motiu de l'exclusió

No complir un dels requisits del
punt 4.1 de les bases de la
convocatòria 2017/9283:
19.272,70 € pertànyer a municipis de menys
de 300.000 habitants i que el seu
àmbit d’actuació no superi aquest
nombre de població

Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per renúncia de l’entitat, d’acord amb
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:

Annex 2. Sol·licituds Renunciades
CIF
Nom Entitat
G58193707
Unió de Botiguers de Gavà
Unió de Botiguers i Comerciants
G58116435
de Manresa
Associació d’Autònoms Dones i
G65314155
Homes emprenedors de
Catalunya S.XXI (ADHEC)
Associació de Botiguers i
G66235011
Professionals de Polinyà (ABPP)
Associació de Comerciants i
G60094083
Industrials de Ribes, Fem Ribes

Nom Projecte
Pàgina web de l’associació
Distribució de 250 quilos de
bombons

Import Sol·licitat
3.840,00 €
3.500,00 €

Xarxa web Adhec

2.200,00 €

Fira de Botiguers i
professionals

525,00 €

Som el teu comerç

1.200,00 €

Quart.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de l’any 2017 de la Diputació de
Barcelona.
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Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització de preacord 17/X/246918 “Adequació de la sala d’actes municipal
per a la seva legalització com a sala de concerts”, amb l’Ajuntament de Calaf, i,
en conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- 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 5784, de data 15 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 Calaf
P0803100G
Adequació de la sala d’actes municipal per a la
seva legalització com a sala de concerts
125.114,00 €
2017
125.114,00 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al foment
de la diversificació econòmica
Oficina de Difusió Artística
Inicial

2. En data 24 d’octubre 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 Calaf
P0803100G
Adequació de la sala d’actes municipal per a la seva
legalització com a sala de concerts
17/X/246918
125.114,00 €

Anualitat

Import (EUR)

2017

20.000,00 €

2018

105.114,00 €

Termini màxim
d’execució i
justificació
30 de novembre de
2018
30 de novembre de
2019

Ajuts econòmics
Manteniment i reposició d’inversions 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), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat
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per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017),
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 al BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT DE CALAF, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
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 Calaf i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Manteniment i
reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de
reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el
seu funcionament i disponibilitat.

III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 5784, de data 15 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 Calaf
P0803100G
Adequació de la sala d’actes municipal per a la
seva legalització com a sala de concerts
125.114,00 €
2017
20.000,00 €
2018
105.114,00 €
Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per al
foment de la diversificació econòmica
Oficina de Difusió Artística
Inicial

IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 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 24 d’octubre 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
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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.
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
L’Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:

1.
2.

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)

Periodificació

Classe de recurs
Àmbit
de
cooperació

Ajuntament de Calaf
P0803100G
Adequació de la sala d’actes municipal per a la seva legalització
com a sala de concerts
17/X/246918
125.114,00
Anualitat

Import (EUR)

2017

20.000,00 €

2018

105.114,00 €

Termini
màxim
d’execució
i
justificació
30 de novembre de
2018
30 de novembre de
2019

Ajut econòmic
Manteniment i reposició d’inversions per als foment de la
diversificació econòmica

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

3.

-

-

L’interès específic de l’ens és 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
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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

2.

Ajut econòmic
G/40103/33410/76260

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 abans de la finalització del període de vigència previst, les parts poden
acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 2 anys.

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.
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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.

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
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.
1.

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.
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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 diferencia 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”.

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.
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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.
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 vint-i-cinc mil cent catorze
euros (125.114,00 €), amb la següent distribució:
- Vint mil euros (20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2017.
- Cent cinc mil cent catorze euros (105.114,00 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/334/762 de l’anualitat 2018.
Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa.
Cinquè. CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer de
la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
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Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Setè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa “Anem al teatre”,
per al curs escolar 2017-2018.- 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 5 d’octubre de
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa “Anem al teatre” per al
curs escolar 2017-2018, per un import màxim de dos-cents quatre mil euros (204.000.EUR).
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 13 d’octubre de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 365447.
Vista la clàusula onzena 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 28 de novembre de 2017.
322

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística en data 20 de novembre
de 2017 en què es valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a
l’expedient.
Atès el que disposa l’article novè de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern
de data 5 d’octubre de 2017 (registre de resolucions 470/17) relatiu a les aplicacions
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès que les aplicacions
pressupostàries afectades són les inicialment previstes, concretament l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300.
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
9303/2017 de subvencions amb l’objecte de finançar les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar
2017-2018, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als
següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
NIF
P0801400C
P0804100F
P0806600C
P0813300A
P0809500B

Ens
Ajuntament
d'Aiguafreda
Ajuntament de
Cànoves i Samalús
Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de
Granollers

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total
punts

40

30

30

100

200

730,00 €

40

30

30

100

200

330,00 €

40

30

30

100

200

2.610,00 €

40

30

30

100

200

280,00 €

40

30

30

100

200

21.730,00 €
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NIF

Ens

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total
punts

P0809600J

Ajuntament de Gualba

40

30

30

100

200

150,00 €

40

30

30

100

200

3.040,00 €

40

30

30

100

200

3.790,00 €

40

30

30

100

200

2.830,00 €

40

30

30

100

200

8.820,00 €

40

30

30

100

200

7.130,00 €

40

30

30

100

200

3.630,00 €

40

30

30

100

200

18.420,00 €

40

30

30

100

200

1.710,00 €

40

30

30

100

200

150,00 €

40

30

30

100

200

750,00 €

40

30

30

100

200

2.220,00 €

40

30

30

100

200

1.750,00 €

40

30

30

100

200

4.200,00 €

40

30

30

100

200

2.130,00 €

40

30

30

100

200

560,00 €

40

30

30

100

200

2.810,00 €

37

30

30

100

197

2.570,00 €

37

30

30

100

197

2.410,00 €

37

30

30

100

197

2.400,00 €

37

30

30

100

197

6.710,00 €

37

30

30

100

197

2.010,00 €

37

30

30

100

197

270,00 €

40

30

30

95

195

1.650,00 €

P0810900A
P0811900J
P0815400G
P0815500D
P0815800H
P0816200J
P0818600I
P0819700F
P0822100D
P0823400G
P0825900D
P0826100J
P0827900B
P0828400B
P0829500H
P0830100D
P0804500G
P0807100C
P0810400B
P0808500C
P0813400I
P0830700A
P0805300A

Ajuntament de Malgrat
de Mar
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Pineda
de Mar
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Llorenç Savall
Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Cardedeu
Ajuntament de
Corbera de Llobregat
Ajuntament de la
Llagosta
Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de Vilalba
Sasserra
Ajuntament de
Castellbisbal

Import
concedit

P0817900D

Ajuntament de Ripollet

35

30

30

100

195

3.950,00 €

P0830200B

Ajuntament de
Viladecans

40

30

30

95

195

2.750,00 €
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NIF
P0812400J
P0820900I
P0821000G
P0812300B
P0819300E
P0820400J
P0823800H
P0826300F
P0813500F
P5809508D
P0824500C
P0807200A
P0829700D
P0825200I
P0805000G
P0808700I
P0820100F
P0816800G
P0808800G
P0810000J
P0831000E
P0814600C
P0803300C
P0819500J
P0810500I

Ens
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant
Feliu de Codines
Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat
Ajuntament de Mollet
del Vallès
Ajuntament de Sant
Adrià del Besós
Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament de
Montornès del Vallès
Mancomunitat de la
Vall del Tenes
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de Barberà
del Vallès
Ajuntament de
Castellar del Vallès
Ajuntament de La
Garriga
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
Vilanova del Vallès
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Llinars
del Vallès

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total
punts

34

30

30

100

194

7.120,00 €

34

30

30

100

194

1.370,00 €

34

30

30

100

194

4.620,00 €

40

20

30

100

190

2.480,00 €

40

20

30

100

190

5.270,00 €

40

30

30

90

190

2.890,00 €

40

20

30

100

190

1.900,00 €

40

20

30

100

190

2.060,00 €

34

30

30

95

189

8.910,00 €

34

30

30

95

189

8.530,00 €

29

30

30

95

184

1.040,00 €

31

20

30

100

181

10.490,00 €

31

20

30

100

181

700,00 €

40

10

30

100

180

860,00 €

20

30

30

100

180

5.360,00 €

40

20

30

90

180

4.480,00 €

40

10

30

100

180

1.510,00 €

30

20

30

100

180

1.300,00 €

34

20

30

95

179

150,00 €

29

20

30

100

179

3.460,00 €

28

30

30

90

178

1.280,00 €

37

10

30

100

177

940,00 €

25

20

30

100

175

2.340,00 €

40

10

30

95

175

2.770,00 €

34

10

30

100

174

1.710,00 €

325

Import
concedit

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
P0829100G
P0811300C
P0806800I
P0803500H

Ens
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de Calella

Criteri
1

Criteri
2

Criteri
3

Criteri
4

Total
punts

Import
concedit

31

20

30

90

171

490,00 €

40

10

20

100

170

4.390,00 €

25

10

30

100

165

460,00 €

34

10

20

100

164

630,00 €

Segon. DESESTIMAR per incompliment dels requisits la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (NIF P0828900A), per presentar una
programació que consta de dos espectacles i, tal i com s’estableix a la convocatòria, la
programació ha de constar de més de dos espectacles, excepte en els municipis de
menys de 5.000 habitants.
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al
curs escolar 2017-2018, 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 de
valoració de les programacions, fixats a l’article 8 de la convocatòria i bases específiques.
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte era de 200 punts.
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total superior a 100 punts, amb un
mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 i 3) i han estat considerades
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 8 de la
convocatòria i bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i bases específiques, al seu article 10, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses
subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres subvencions
i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:
 El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
 El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
Tenint en consideració l’esmentat article 10 no s’ha concedit cap ajut econòmic que superi el
50 % del dèficit, el 25 % del cost del programa en els municipis sense transport interurbà o
el 35 % del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport interurbà.
Excepte en els atorgaments mínims de 150 € que detallem més endavant.
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a
l’article 15 de la convocatòria i bases específiques, s’ha determinat l’import de la subvenció
en base a aquests preus unitaris màxims.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 2 i 16) no s’han tingut en consideració a l’hora
d’atorgar la subvenció.
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En l’apartat de “Programació proposada”, s'han valorat positivament les programacions que
presenten espectacles que tenen una qualitat artística contrastada, tenint en compte
l’òptima coherència entre la dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical.
També s’ha valorat el reconeixement públic, tenint en compte si aquests espectacles han
rebut algun premi i/o crítica del sector (criteri 1). S’ha valorat amb la màxima puntuació les
programacions que han tingut en compte la diversitat de gèneres artístics, incloent en la
seva programació com a mínim 3 gèneres artístics, i en menor puntuació les que només
n’ofereixen 2 ó 1, aplicant el barem que indiquen les bases (criteri 2). S’han valorat amb la
màxima puntuació les programacions que han tingut en compte la idoneïtat dels espectacles
a cada nivell educatiu, atenent a la temàtica, la posada en escena i la interpretació dels
espectacles proposats (criteri 3).
En l’apartat de “Pressupost previst per l’activitat” (criteri 4), s'han valorat positivament els
pressupostos sostenibles i coherents amb la proposta presentada. S’han valorat
negativament els casos en què en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han
detectat incongruències en la proposta presentada.
S’ha penalitzat, segons els barems establerts al punt 2 de l’article 8, als ajuntaments que
han presentat pressupostos on els ingressos dels alumnes no sufraguen, com a mínim, el
50% del cost total del programa als municipis que no necessiten transport interurbà i el 30%
als que en necessiten. Com a cost total del programa s’entén aquell constituït només per
despeses subvencionables i amb els preus unitaris màxims descrits a l’article 15 de la
convocatòria.
S’ha penalitzat els pressupostos presentats amb errors de càlcul o incongruències com, per
exemple, la disparitat de xifres en els diferents annexos presentats o la no concreció dels
conceptes necessaris.
Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al teatre segons estableixen la convocatòria i
les bases específiques.
Tal i com estableix l’article 10 de la convocatòria i bases específiques serà aplicable el
percentatge màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que obtinguin les
puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 195 punts coincideixen
perfectament amb les línies i valors impulsats estratègicament per l’Oficina de Difusió
Artística, per aquest motiu, els correspon el percentatge màxim de suport del 50% sobre el
dèficit del programa.
La puntuació mínima obtinguda ha estat de 164 punts. S’ha disminuït el percentatge màxim
de suport als projectes que han obtingut una puntuació menor a 195, i atenent a la
disponibilitat pressupostària s’han establert els següents barems:
 Els projectes amb una puntuació compresa entre 195 i 200 punts (ambdós inclosos) els
correspon un 50% del dèficit.
 Els projectes amb una puntuació compresa entre 180 i 194 punts (ambdós inclosos) els
correspon un 40% del dèficit.
 Els projectes amb una puntuació compresa entre 164 i 179 punts (ambdós inclosos) els
correspon un 30% del dèficit.
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Tal i com preveu l’article 10 de la convocatòria i bases específiques, el percentatge màxim
de suport s’ha reduït quan els ens beneficiaris en la convocatòria anterior (curs 2016/17) no
van ajustar el seu balanç final al pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en un
90%. En aquest cas, s’ha disminuït el percentatge de suport a l’Ajuntament de Vacarisses, a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’Ajuntament de Palafolls i a l’Ajuntament de Santa
Susanna.
Tal i com preveu l’article 10 de la convocatòria i bases específiques, s’ha establert una
quantia mínima de 150 € de subvenció per municipi. Per aquest motiu, als ajuntaments de
Gualba, Sant Llorenç Savall i Gavà se’ls ha atorgat la subvenció mínima de 150 €.
S’ha establert un import màxim de subvenció de 21.730 € per municipi.
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa en múltiples de 10 dels ajuts atorgats.

Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de DOS-CENTS QUATRE MIL
euros (204.000.- EUR) per al curs escolar 2017-2018, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300 del pressupost 2017 i
les aplicacions pressupostàries anàlogues del 2018 condicionades a l’existència de
crèdit adequat i suficient, per fer front a les subvencions que s’atorguen.
Cinquè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al
pressupost de l’any 2017 la quantitat global de CENT DOS MIL euros (102.000.- EUR),
dels quals NORANTA-SET MIL SET-CENTS TRENTA-CINC euros (97.735.-EUR)
aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 i QUATRE MIL
DOS-CENTS SEIXANTA-CINC euros (4.265.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46300; i amb càrrec del pressupost de l’any 2018 la
quantitat global de CENT DOS MIL euros (102.000.- EUR), dels quals NORANTA-SET
MIL SET-CENTS TRENTA-CINC euros (97.735.-EUR)
aniran amb càrrec de
l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46201 i QUATRE MIL DOSCENTS SEIXANTA-CINC euros (4.265.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
anàloga a la G/40103/33410/46300, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb el següent detall:

NIF
P0801400C
P0804100F
P0806600C
P0813300A
P0809500B
P0809600J
P0810900A
P0811900J
P0815400G
P0815500D
P0815800H
P0816200J
P0818600I
P0819700F

Ens
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor

Import
concedit

Anualitat
2017

Anualitat
2018

730,00 €
330,00 €
2.610,00 €
280,00 €
21.730,00 €
150,00 €
3.040,00 €
3.790,00 €
2.830,00 €

365,00 €
165,00 €
1.305,00 €
140,00 €
10.865,00 €
75,00 €
1.520,00 €
1.895,00 €
1.415,00 €

365,00 €
165,00 €
1.305,00 €
140,00 €
10.865,00 €
75,00 €
1.520,00 €
1.895,00 €
1.415,00 €

Operació
comptable
1703005729 /
posició
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

8.820,00 €

4.410,00 €

4.410,00 €

19-20

7.130,00 €
3.630,00 €
18.420,00 €

3.565,00 €
1.815,00 €
9.210,00 €

3.565,00 €
1.815,00 €
9.210,00 €

21-22
23-24
25-26

1.710,00 €

855,00 €

855,00 €

27-28
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NIF
P0822100D
P0823400G
P0825900D
P0826100J
P0827900B
P0828400B
P0829500H
P0830100D
P0804500G
P0807100C
P0810400B
P0808500C
P0813400I
P0830700A
P0805300A
P0817900D
P0830200B
P0812400J
P0820900I
P0821000G
P0812300B
P0819300E
P0820400J
P0823800H
P0826300F
P0813500F
P5809508D
P0824500C
P0807200A
P0829700D
P0825200I
P0805000G
P0808700I
P0820100F
P0816800G
P0808800G
P0810000J
P0831000E
P0814600C
P0803300C
P0819500J
P0810500I

Ens
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Sant Adrià del Besós
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de Montornès del Vallès
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Llinars del Vallès

Import
concedit

Anualitat
2017

Operació
comptable
1703005729 /
posició
75,00 €
29-30

Anualitat
2018

150,00 €

75,00 €

750,00 €

375,00 €

375,00 €

31-32

2.220,00 €

1.110,00 €

1.110,00 €

33-34

1.750,00 €
4.200,00 €
2.130,00 €
560,00 €
2.810,00 €
2.570,00 €
2.410,00 €
2.400,00 €

875,00 €
2.100,00 €
1.065,00 €
280,00 €
1.405,00 €
1.285,00 €
1.205,00 €
1.200,00 €

875,00 €
2.100,00 €
1.065,00 €
280,00 €
1.405,00 €
1.285,00 €
1.205,00 €
1.200,00 €

35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

6.710,00 €

3.355,00 €

3.355,00 €

51-52

2.010,00 €
270,00 €
1.650,00 €
3.950,00 €
2.750,00 €
7.120,00 €

1.005,00 €
135,00 €
825,00 €
1.975,00 €
1.375,00 €
3.560,00 €

1.005,00 €
135,00 €
825,00 €
1.975,00 €
1.375,00 €
3.560,00 €

53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64

1.370,00 €

685,00 €

685,00 €

65-66

4.620,00 €

2.310,00 €

2.310,00 €

67-68

2.480,00 €
5.270,00 €

1.240,00 €
2.635,00 €

1.240,00 €
2.635,00 €

69-70
71-72

2.890,00 €

1.445,00 €

1.445,00 €

73-74

1.900,00 €

950,00 €

950,00 €

75-76

2.060,00 €

1.030,00 €

1.030,00 €

77-78

8.910,00 €
8.530,00 €

4.455,00 €
4.265,00 €

4.455,00 €
4.265,00 €

79-80
81-82

1.040,00 €

520,00 €

520,00 €

83-84

10.490,00 €

5.245,00 €

5.245,00 €

85-86

700,00 €
860,00 €
5.360,00 €
4.480,00 €
1.510,00 €
1.300,00 €
150,00 €

350,00 €
430,00 €
2.680,00 €
2.240,00 €
755,00 €
650,00 €
75,00 €

350,00 €
430,00 €
2.680,00 €
2.240,00 €
755,00 €
650,00 €
75,00 €

87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-100

3.460,00 €

1.730,00 €

1.730,00 €

101-102

1.280,00 €
940,00 €
2.340,00 €

640,00 €
470,00 €
1.170,00 €

640,00 €
470,00 €
1.170,00 €

103-104
105-106
107-108

2.770,00 €

1.385,00 €

1.385,00 €

109-110

1.710,00 €

855,00 €

855,00 €

111-112
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NIF
P0829100G
P0811300C
P0806800I
P0803500H

Ens
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Calella

Import
concedit
490,00 €
4.390,00 €
460,00 €
630,00 €

Anualitat
2017
245,00 €
2.195,00 €
230,00 €
315,00 €

Operació
comptable
1703005729 /
posició
245,00 €
113-114
2.195,00 €
115-116
230,00 €
117-118
315,00 €
119-120

Anualitat
2018

Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al conveni formalitzat en data 11 de febrer de 2016 entre la Diputació de
Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, per col·laborar en la programació d’arts
escèniques i música als municipis, amb motiu de l’ampliació de la seva vigència
i de l’adaptació del seu contingut a la normativa vigent.- 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.
En data 11 de febrer de 2016, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, entitat de dret
públic adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Diputació
de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per al suport a la programació
d’arts escèniques i música als municipis.
Aquest conveni finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2017, tot i que el seu
Pacte Sisè preveu la possibilitat de prorrogar-ho de manera expressa per un any
mitjançant la signatura d’una addenda.
L’any 2015, el Departament de Cultura va iniciar un procés de revisió integral de la
normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya per tal d’incorporar-hi i normativitzar les conclusions i propostes de millora
elaborades pels grups de treball de la Taula Tècnica. Fruit d’aquesta revisió, en data 2
d’abril de 2017 va entrar en vigor el nou Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que va derogar el Decret
48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals, que
regia en el moment en que es va formalitzar aquest conveni.
Aquest canvi normatiu i la conveniència de prorrogar un any més aquest conveni fa
necessari instrumentar una addenda que tindrà per objecte l’ampliació de la vigència
del conveni, la modificació d’alguns dels seus pactes per tal d’adaptar-los a la
normativa reguladora vigent i la regulació del suport previst per a l’any 2018.
Amb aquesta addenda, totes les referències del conveni d’11 de febrer de 2016 que es
fan als centres de producció territorial, s’entenen fetes a tots els efectes als
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equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. Les mencions als equipaments
escènics i musicals singulars, s’entenen fetes a tots els efectes als equipaments
nacionals. I les referències al Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, s’entenen substituïdes per
l’actualment vigent Decret 9/2017.
Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes al Pacte Quart del conveni,
mitjançant aquesta addenda es preveu que la Diputació de Barcelona faci una
aportació de cinc-cents cinquanta mil euros (550.000 €) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46200 i G/40103/33410/46900 o anàlogues, en funció
de la naturalesa jurídica dels beneficiaris, i una altre aportació de cinc-cents vuitanta
mil euros (580.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 o
anàloga, totes elles del pressupost corporatiu de 2018.
En relació al Pacte Cinquè del conveni, les referències fetes a la Direcció General de
Creació i Empreses Culturals s’entendran fetes a la Direcció General de Cooperació
Cultural.
En relació al Pacte Sisè del conveni, s’amplia fins a 31 de desembre de 2018 la
vigència del mateix.
En relació al Pacte Setè del conveni, es regula la forma de pagament dels ajuts a la
contractació d’espectacles previstos per a l’anualitat 2018.
En relació al Pacte Vuitè del conveni, es regula la forma de justificació dels ajuts a la
contractació d’espectacles previstos per a l’anualitat 2018.
En relació a l’Annex I del conveni, les referències fetes a les anualitats 2016 i 2017
s’entenen fetes a l’anualitat 2018 i la durada dels convenis a signar amb els ens locals
passa a ser anual.
En relació a l’Annex I del conveni, s’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat “Proposta de
càlcul de suport”.
En relació a l’Annex II del
companyies/formacions/intèrprets.

conveni,

es

reforcen

els

requisits

de

En relació a l’Annex II del conveni, la referència feta al primer trimestre de 2016 de
l’apartat “Import subvencionable” s’entendrà feta al primer trimestre de 2018.
En relació a l’Annex II del conveni, a l’apartat “Calendari” s’actualitzen els períodes per
a l’any 2018.
En relació a l’Annex II del conveni, s’actualitzen per a 2018 les taules de suport
econòmic del primer trimestre.
Fonaments de dret.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo.
Atès que el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació
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d’arts escèniques i música als municipis va ser aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data 11 de febrer de 2016.
Atès que l’Oficina de Difusió Artística ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.3) 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 la BOPB
de 22 d’abril de 2016).
ACORDS
Primer.- APROVAR una addenda al conveni formalitzat en data 11 de febrer de 2016
entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura per col·laborar en la programació d’arts escèniques i música
als municipis, amb motiu de l’ampliació del seva vigència i de l’adaptació del seu
contingut a la normativa vigent, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació
d’arts escèniques i música als municipis
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, l'Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
de data 28/7/16 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data 3/8/16.
I de l’altra, la Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta, presidenta del Consell d’Administració de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), entitat adscrita al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona,
Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article
7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant la present addenda.
EXPOSEN
I. En data 11 de febrer de 2016, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament
de Cultura i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per al suport a
la programació d’arts escèniques i música als municipis.
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II. Que aquest conveni finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2017, tot i que el
pacte sisè preveu la possibilitat de prorrogar-lo de manera expressa per un any mitjançant la
signatura d’una addenda.
III. El 2 d'abril de 2017 va entrar en vigor el nou Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema
Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que va derogar el Decret 48/2009,
de 24 de març, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
IV. Que d’acord amb el Decret 142/2017, de 19 de setembre, de reestructuració del
Departament de Cultura, la Direcció general de Creació i Empreses Culturals passa a
denominar-se Direcció General de Cooperació Cultural.
V. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquesta addenda en sessió de XX de XX de
2017.
VIII.- Que la minuta de l’addenda va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data XX de XX de XX (registre d’acords XX/XXXX).
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquesta addenda, per la qual:
ACORDEN
PRIMER.L’objecte d’aquesta addenda és prorrogar per un any el conveni de col·laboració, signat l’11
de febrer de 2016, entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i la Diputació de
Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis, d’acord
amb allò previst al seu pacte sisè, modificar alguns dels seus pactes, per tal d’adaptar-los a
la normativa vigent i regular el suport durant l’any 2018.
SEGON.D’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya totes les referencies del conveni d’11 de febrer de 2016 que es fan
als centres de producció territorial, s’entenen fetes a tots els efectes als equipaments
escènics i musicals locals multifuncionals, les mencions als equipaments escènics i musicals
singulars, s’entenen fetes a tots els efectes als equipaments nacionals, i les referències al
Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya, s’entenen substituïdes per l’actualment vigent Decret 9/2017.
TERCER.Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes al pacte quart del conveni inicial, en
aquesta pròrroga pel 2018, pel que fa a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(Departament de Cultura), seran d’un mínim de 1.872.000,00 euros amb càrrec a la partida
7495D/460000109/4411, dels quals un màxim de 1.066.000,00 euros es dedicaran a les
actuacions previstes a l’annex I, i la resta d’aportacions a les actuacions previstes a l’annex
II.
I la Diputació de Barcelona, aportarà 550.000 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries G/40103/33410/46200 i G/40103/33410/46900 o anàlogues en funció de la
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naturalesa jurídica dels ens beneficiaris, i 580.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/45390 o anàloga.
QUART.En relació al pacte cinquè del conveni, i d’acord amb el Decret 142/2017, de 19 de
setembre, les referències fetes a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals,
s’entenen fetes a la Direcció General de Cooperació Cultural.
Tanmateix, la presidència de la Comissió Tècnica, prevista en aquest pacte cinquè, passa a
ser assumida pel subdirector/a general de Promoció Cultural.
CINQUÈ.En relació amb la forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles recollida al
pacte setè, per a l’any 2018 i a la signatura de la present addenda, la Diputació de
Barcelona tramitarà un avançament per un import de dos-cents cinquanta mil (250.000.EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en
l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import de
cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 % del primer avançament.
Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import mínim del 75 % del segon
avançament es tramitarà un tercer avançament per un import de cent trenta-cinc mil
(135.000.- EUR). Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2018 fins a la data
de presentació de la justificació.
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.-EUR) es reservarà com a
saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada.
SISÈ.Pel que fa a la justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles prevista al pacte vuitè,
s’entén que la liquidació definitiva dels pagaments realitzats, s’haurà de presentar per part
de l’OSIC amb anterioritat al 31 de març de 2019. Aquesta liquidació final tindrà en
consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre de 2018
(inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de subvencions. I la presentació de la
memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons transferits
per la Diputació de Barcelona, l’haurà de realitzar l’OSIC abans del 31 de març de 2019.
SETÈ.A l’annex I, les referències fetes als anys 2016 i 2017 s’entenen fetes a l’any 2018, i la
durada dels convenis a signar amb els ens locals ja no serà biennal, sinó anual.
VUITÈ.S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat “Proposta de càlcul de suport” de l’annex I del conveni
que queda redactat de la manera següent:
“Si els indicadors són iguals o superiors als presentats per a la subvenció concedida l’any
2017, s’obtindrà un import de subvenció igual al concedit l’any 2017. Si els indicadors són
inferiors, s’obtindrà un import inferior a la subvenció atorgada durant l’any 2017.”
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NOVÈ.A l’annex II, a l’apartat “Requisits de companyies/formacions/intèrprets”, en el cas de
professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i populars, a més de no ser
bandes exclusivament de covers que fan versions o que es poden considerar bandes tribut,
caldrà poder demostrar que han realitzat un mínim de tres actuacions/concerts en
programacions professionals des de l’1 d’octubre de 2016.
DESÈ.A l’apartat de “l’import subvencionable” de l’annex II, la referència feta al primer trimestre de
2016, s’ha d’entendre feta al primer trimestre de 2018.
ONZÈ.A l’apartat “Calendari” de l’annex II del conveni, els períodes per l’any 2018 seran els
següents:
Calendari:
 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals.
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La proposta actual
és pel primer trimestre de 2018. De cara als següents trimestres es revisaran els
aspectes que la comissió tècnica del conveni estimi oportuns.
 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies,
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 2018 s’obre del 2
d’octubre de 2017 al 24 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).
 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o ens
públics vinculats o dependents per a les activitats del 2018:
o Del 2 al 16 de novembre de 2017: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.
o Del 12 al 25 de febrer de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 d’abril al 31 de desembre de 2018.
o Del 14 al 27 de de maig de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018.
o Del 10 al 23 de setembre de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2018.
 Un
cop
realitzada
l’activitat,
el
període
de
pagament
a
les
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data
d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC.
DOTZÈ.Les “Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2016” de l’annex II s’entenen
modificades en el següent sentit:
“Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2018:
En l’àmbit de la demarcació de Barcelona, se sumaran tant els barems de suport
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2, en el cas dels Ens locals adherits
al protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les
disponibilitats pressupostàries.
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Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre de 2018 per a
tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del pressupost 2018 de la Generalitat
de Catalunya)
Tipologia
Equipaments
Municipis
≤
de
5.000
habitants sense equipaments
escènics o musicals (no
integrables a l’SPEEM)
Altres espais escènics i
musicals locals
Equipaments
escènics
i
musicals locals bàsics
Equipaments
escènics
i
musicals
locals
multifuncionals

Dansa

Àmbits
Música

Teatre

40%

40%

28%

25%

30%

30%

23%

20%

25%

25%

18%

15%

Circ

Conveni

Suports addicionals:
 Espectacles i concerts per a públic familiar: 5%
 Músiques clàssiques: 3 %
 Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la
Generalitat de Catalunya durant els 4 anys naturals anteriors al de la
concessió de la subvenció o que siguin produccions que reben, durant l’any
de concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant conveni:
2,5%
 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial
interès per itinerar pels municipis: 10%, d’acord amb la classificació que
estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat. (que no és acumulable al
suport addicional del 2,5% del paràgraf anterior).
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Barcelona pel primer trimestre de 2018 per
als municipis de la província de Barcelona.
Municipis adherits al Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Tipologia de
municipi
Municipis de
≤ 5000 hab.
Municipis
entre 500125000 hab.
Municipis
entre 2500150000 hab.
Municipis de
+50001 hab.

Caixets ≤ 2200 €
+ IVA

Caixets 2201 € ≥
5000 € + IVA

Caixets > 5001 €
+ IVA

30%

20%

15%

25%

15%

15%

20%

15%

15%

15%

10%

10%

Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar
pels municipis: 10%, d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles
Programa.cat.
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En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i en
conveni amb alguna entitat del municipi, l’aportació de la Diputació de Barcelona en cap cas
superarà l’aportació de l’ens local.”
TRETZÈ.La resta de pactes fixats en el conveni signat l’11 de febrer de 2016 continuen vigents.
CATORZÈ.Aquesta addenda iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31
de desembre de 2018, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de
març de 2019.
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració de
l’addenda.”

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa màxima de cinc-cents vuitanta mil
euros (580.000 €) amb destí a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/334/453 del
pressupost que aprovi la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018.
Aquesta despesa resta condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el
pressupost que aprovi la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018.
Tercer.- RETENIR crèdit per un import màxim de cinc-cents cinquanta mil euros
(550.000 €) per fer front a les despeses derivades de la present addenda en la
modalitat de suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals
corresponents als municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona i per a la
tipologia de suport contemplat a l’Annex I del conveni. Aquesta despesa anirà a càrrec
de les aplicacions pressupostàries següents:
- Tres-cents setze mil euros (316.000 €) a càrrec de l’aplicació G/40103/334/462
del pressupost aprovat per a l’exercici 2018. Aquesta despesa resta
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost
corresponent.
- Dos-cents trenta-quatre mil euros (234.000 €) a càrrec de l’aplicació
G/40103/334/469 del pressupost aprovat per a l’exercici 2018. Aquesta despesa
resta condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost
corresponent.
Quart.- 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.
Cinquè.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per a la formalització
de l’esmentada addenda i la substanciació de quantes actuacions se’n derivin.
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Sisè.- COMUNICAR els precedents acords a les parts interessades per al seu
coneixement i efectes.”
Gerència de Serveis d’Esports
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria dels premis del 12è. Challenge de Mitges Maratons Gran Premi
Diputació de Barcelona, per a la temporada 2017-2018, i de les condicions
específiques de participació que els regulen.- 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:
“Dins de les competències de les Diputacions establertes per l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 91 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es troben les de cooperació i assistència jurídica, econòmica
i tècnica als municipis i altres entitats locals de la província, especialment els de menor
capacitat econòmica i de gestió.
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Esports, té com a
objectius generals, entre d’altres, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la
ciutadania mitjançant l’impuls de la pràctica esportiva, cooperant amb els ens locals
tant en l’àmbit dels equipaments necessaris per desenvolupar aquestes pràctiques,
com en la innovació dels serveis esportius municipals.
La Gerència de Serveis d’Esports contribueix a l’organització d’esdeveniments
esportius sota la fórmula Gran Premi Diputació de Barcelona, juntament amb els
diferents agents esportius i els ens locals, a desenvolupar a diferents municipis de la
província, tot impulsant determinades pràctiques esportives, incrementant la presència
de la Diputació de Barcelona en el sector esportiu i recolzant els municipis valedors
d’aquests premis.
Entre els Grans Premis Diputació de Barcelona destaca el Challenge de Mitges
Maratons, un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana
d’Atletisme, que es desenvolupen en el territori de la demarcació de Barcelona. Els
ajuntaments i els corresponents clubs i entitats esportives municipals són els
dinamitzadors de les diferents proves, agrupades sota el format Challenge que lidera
la Diputació de Barcelona.
Amb aquesta iniciativa es pretén valorar l’esforç personal i augmentar la pràctica
esportiva de la població, concretament del running, per tal de gaudir dels beneficis
físics, psíquics i socials que se’n deriven, i afavorir també l’impacte turístic, econòmic i
comercial que aquestes proves tenen al territori.
En el marc del Challenge Gran Premi Diputació de Barcelona, la Diputació de
Barcelona atorga dos tipus de premis: el premi als corredors/es amb millor puntuació i
el premi relatiu al reconeixement a tots els corredors/es que hagin finalitzat un mínim
de quatre mitges maratons del calendari. Els premis consisteixen en un obsequi
esportiu valorat en 300 euros. Els premis als guanyadors/es per participació
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s’atorgaran mitjançant un sorteig, i d’acord amb el procediment establert en les
condicions específiques que els regulen.
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis d’Esports, vol fixar els
criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que s’han de respectar
en el marc dels premis del 12è Challenge organitzats per la Gerència de Serveis
d’Esports per a la temporada 2017-18.
Vist que d’acord amb el que estableix la norma 4 c) de l’Ordenança general que regula
l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona, aquesta no serà d’aplicació
als premis que s’atorguin sense sol·licitud prèvia del beneficiari/a.
Vist el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat 3.3.d) 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, publicat al BOPB de 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), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar l’atorgament de premis de naturalesa no subvencional.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, per a la temporada 2017-18, dels premis del 12è
Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, organitzats per la
Gerència de Serveis d’Esports, que tenen com objectiu impulsar la pràctica esportiva a
la demarcació de Barcelona, i les condicions específiques de participació que els
regulen, el text íntegre de la qual és el següent:
“Convocatòria específica, per a la temporada 2017-2018, dels premis del 12è
Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, promoguts per la
Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, que tenen com a objectiu
impulsar la pràctica esportiva a la demarcació de Barcelona.
Condicions específiques
Clàusules
Primera.- Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Esports, dóna suport a
l’organització d’esdeveniments esportius, sota la denominació Gran Premi Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar diferents pràctiques esportives.
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Per potenciar la pràctica de l’atletisme i posar en valor l’esforç dels aficionats/des a aquesta
modalitat esportiva, es promou el 12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació
de Barcelona (GPDB).
A continuació es fixen els criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que
han de regir els premis del 12è Challenge de la temporada 2017-2018.
Aquests premis volen afavorir l’impuls de l’esport a la demarcació de Barcelona.
Segona.- Definició del Challenge
El Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de
mitges maratons homologades que es duen a terme a la província de Barcelona.
La Diputació de Barcelona fa pública a www.diba.cat/esports la relació de mitges maratons
que es duen a terme a la província de Barcelona i que formen part del Challenge de Mitges
Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Inclou dates de celebració, nom de l’entitat
organitzadora i dades de contacte.
El 12è Challenge inclou mitges maratons homologades per la Federació Catalana
d’Atletisme que es realitzen en el període comprès entre el mes de setembre de 2017 i el
mes d’abril de 2018.
Tercera.- Organització
Els premis relatius al 12è Challenge estaran organitzats per la Gerència de Serveis
d’Esports de la Diputació de Barcelona.
Les condicions de participació són accessibles en el web, en el qual la Diputació de
Barcelona recull els resultats de totes les proves i publica els guanyadors/es dels premis.
Quarta.- Requisits de participació i classificació general
Per poder participar en el 12è Challenge, és requisit indispensable ser major de 18 anys.
La participació està oberta tant a atletes federats/des com no federats/des.
Per participar al Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i per
accedir a la classificació general dels participants i als premis, no s’ha de fer una inscripció
expressa. Això no obstant, es pot renunciar de manera expressa a la participació en el 12è
Challenge.
Els/les participants s’han d’inscriure a cadascuna de les curses que vulguin córrer i acceptar
els reglaments específics de les proves.
Per poder accedir a la classificació general del Challenge s'ha de participar, com a mínim,
en quatre de les mitges maratons programades. En el cas de participar en més curses, es
compten les quatre amb més bona puntuació.
Cinquena.- Procés de càlcul de les puntuacions
Per calcular les puntuacions s’utilitzen les dades facilitades per l’organitzador de cada cursa.
Per a cada cursa s'aplica el sistema de puntuació següent:
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Punts = (temps de la primera persona de la categoria que arribi a la meta / temps propi) x
100.
Per exemple:
Temps de la primera persona de cada categoria que arriba a la meta: 1 h 05' 00'' (65')
Temps propi: 1 h 10' 00'' (70')
(65/70) x 100 = 92,85 punts
La puntuació general s’obté a partir de la suma de les quatre millors puntuacions
aconseguides en totes les curses en què s’ha participat.
Sisena.- Empat en la puntuació
En cas d’empat en el guanyador/a d’alguna categoria després de la suma de les 4 millors
puntuacions es tindrà en compte la cinquena millor puntuació. Si l’empat persisteix, es
computarà la sisena millor puntuació, i així successivament fins que es desempati. En cas
d’empat final després de computar totes les puntuacions possibles, el guanyador/a es
decidirà mitjançant sorteig, detallat a la clàusula tretzena.
En cas d’empat en la puntuació final en qualsevol de les categories en tota posició que no
sigui la de guanyador/a, la classificació s’ordenarà alfabèticament per cognom.
Setena.- Resultats
Els resultats provisionals de la classificació general del 12è Challenge de Mitges Maratons
es publicaran, com a màxim, 3 setmanes després de la darrera mitja marató del Challenge
de la temporada en el web www.diba.cat/esports.
S’obrirà un període de reclamacions i la puntuació definitiva es publicarà com a màxim 1
mes després de la publicació provisional. Els atletes podran consultar la puntuació a
l’esmentat web.
Vuitena.- Reclamacions relatives a la classificació de cada cursa
La Diputació de Barcelona publica els resultats facilitats per cadascuna de les entitats
organitzadores després de cada cursa. Les reclamacions particulars, si escau, les hauran de
tramitar els interessats/des directament amb les entitats organitzadores de cada cursa. Les
dades de contacte de les entitats organitzadores es publiquen al web www.diba.cat/esports.
Novena.- Disconformitats amb la classificació general
Els/les atletes poden al·legar disconformitats amb la classificació general durant un període
de deu dies naturals, a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.
Les al·legacions s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça o.act.esport@diba.cat. Els
tècnics de la Diputació de Barcelona són els encarregats de resoldre al respecte i
comunicar-ho als interessats per correu electrònic.
Desena.- Limitació de responsabilitat
Només s’inclouen a la puntuació general les curses en què les entitats organitzadores
faciliten el nom, cognoms, DNI, sexe, data de naixement i categoria dels/les participants, així
com els resultats obtinguts en la cursa.
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En el cas que les entitats organitzadores facilitin dades incompletes o amb errors, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de no tenir-les en compte en el càlcul general.
En el cas que les entitats organitzadores no facilitin les dades de classificació de la prova a
la Diputació de Barcelona, aquesta prova s’exclou del càlcul general.
La Diputació de Barcelona declina tota responsabilitat sobre la veracitat de les dades
facilitades.
Onzena.- Categories premiades per puntuació
Seran objecte de premi, els guanyadors/es amb millor puntuació, d’acord amb les clàusules
cinquena i sisena, de les següents categories:







Masculina
Femenina
Cadira de rodes masculina
Cadira de rodes femenina
Disminució visual masculina
Disminució visual femenina

Els corredors/es han d’haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons.
Dotzena.- Categories premiades per participar, mitjançant sorteig
La Diputació de Barcelona vol premiar la constància entre els/les esportistes, i per aquest
motiu, la participació serà objecte de premi mitjançant sorteig, segons el procediment que es
detalla a la clàusula tretzena, i en les següents categories:
 Homes
 Dones
Els corredors/es han d’haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons.
Tretzena.- Jurat i sorteig
Es formarà un jurat composat per:
 El gerent de Serveis d’Esports o persona en qui delegui.
 La cap de l’Oficina d’Activitats Esportives o persona en qui delegui.
 La cap de la Secció Jurídico Administrativa o persona en qui delegui, que exercirà les
funcions de secretària del jurat, amb veu i sense vot.
Tots els corredors/es que hagin finalitzat un mínim de 4 curses (a excepció dels
guanyadors/es premiats per puntuació), s’agruparan en dos llistats (homes i dones) i
s’ordenaran alfabèticament per cognom. Se’ls assignarà un número correlatiu.
Reunit el Jurat, es procedirà a obtenir dos números aleatoris, (un titular i un suplent), per a
cada categoria (homes i dones) mitjançant el generador de número aleatori de Google. El/la
participant que tingui el número titular, serà el guanyador/a del sorteig. El/la suplent quedarà
en reserva cas que el/la titular desisteixi del premi.
En cas d’empat en el guanyador/a de la classificació per puntuació en qualsevol de les
categories, es farà un sorteig el mateix dia i seguint el mateix procediment, i es triarà un/a
titular i un/a suplent.
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El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d’aquest sorteig i publicarà els resultats al web
www.diba.cat/esports.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la concessió
de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.
La Gerència de Serveis d’Esports i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol
aspecte o eventualitat no prevista en aquesta convocatòria.
Catorzena.-Premis als guanyadors/es per puntuació
El premi per puntuació consisteix en un obsequi esportiu valorat en 300 euros. Hi haurà un
màxim de 6 premiats, d’acord amb les categories descrites a la clàusula onzena.
Quinzena.- Premis als guanyadors/es per participació
El premi dels guanyadors del sorteig per participar en un mínim de 4 mitges maratons
consistirà en un obsequi esportiu valorat en 300 euros. Hi haurà un màxim de 2
premiats/des, d’acord amb les categories descrites a la clàusula dotzena.
Setzena.- Comunicació i acceptació dels premis
Comunicació
La Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors/es dels premis a
través del correu electrònic que hagin fet constar al formulari d’inscripció de les mitges
maratons, mitjançant 3 avisos en un període de 3 dies, en els que s’indicaran el lloc i la data
de la recollida dels premis.
Els premiats/des, un cop siguin coneixedors/es de la seva condició de guanyadors/es,
hauran de donar resposta expressa, per correu electrònic a l’adreça o.act.esport@diba.cat,
indicant la seva acceptació o la seva renúncia al premi atorgat (per tant, dita comunicació
haurà de ser prèvia a l’Acte de lliurament del premi en qüestió).
Si els guanyadors/es no han donat cap resposta expressa, segons l’exposat anteriorment, i
per tant no es pot confirmar la seva assistència a l’acte de cloenda, s’entendrà que
desisteixen dels premis obtinguts, que en aquest cas restaran deserts.
Dissetena.- Lliurament dels premis
En finalitzar el 12è Challenge, se celebrarà un Acte de Cloenda en el que es procedirà al
lliurament de premis.
Per poder rebre els premis (tant els guanyadors/es per puntuació com els de participació)
s’ha d’assistir o delegar formalment l’assistència a l’Acte de lliurament, que es realitzarà
durant l’Acte de Cloenda del 12è. Challenge.
Divuitena.- Protecció de dades i drets d’imatge
Protecció de dades
Les dades personals dels/les participants recollides en el formulari d’inscripció del 12è
Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona han estat incorporades al
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fitxer corresponent de titularitat de l’Ajuntament o entitat organitzadora, amb la finalitat de
gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada
de la prova a la qual s’han inscrit, i al fitxer “Activitats Esportives” de titularitat de la Diputació
de Barcelona, als efectes d’elaborar la classificació general del 12è Challenge de Mitges
Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis. Mitjançant
aquest formulari, els/les participants van consentir expressament en el tractament de les
seves dades per a la finalitat indicada i van autoritzar a l’Ajuntament o entitat organitzadora
a publicar les seves dades al llistat d’inscrits/es i a cedir-les a la Diputació de Barcelona als
únics efectes d’elaborar la classificació general del 12è Challenge de Mitges Maratons Gran
Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis.
Respecte de les dades cedides a la Diputació de Barcelona, el/la titular de les dades pot
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit, amb una còpia del
DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de
Barcelona, situat a la Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona, o per qualsevol de les
vies recollides a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Drets d’imatge
El/ la participant a l’acte de lliurament autoritza a la Diputació de Barcelona el dret a captar
la seva imatge durant el desenvolupament de l’acte i dona el seu consentiment a difondre-la
a través de qualsevol mitjà, inclosos entre d’altres: els seus webs corporatius, als webs de
les Mitges Maratons incloses en el 12è Challenge, xarxes socials, TV, material promocional,
premsa, etc, sense cap finalitat comercial, i en el marc del que estableix la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge.
Així mateix el/la participant a l’acte de lliurament renuncia expressament a qualsevol
reclamació que pogués fer a la Diputació de Barcelona per l'ús de les imatges, de
conformitat amb aquesta autorització. L’autorització d’aquest dret es fixa sense limitació
geogràfica de cap tipus, ni límit temporal.
Dinovena.- Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases se la reserva la Diputació de Barcelona i per resoldre
qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- RETENIR un crèdit d’import estimatiu màxim de dos mil quatre-cents euros
(2.400 €) per fer front als premis del 12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi
Diputació de Barcelona organitzats per la Gerència de Serveis d’Esports, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil suficient a l’aplicació G/404/341/481 del pressupost ordinari
de despeses per a l’exercici 2018.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la convocatòria per
a la temporada 2017-2018, i les condicions específiques de participació que els regula,
dels premis del 12è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona
promoguts per la Gerència de Serveis d’Esports, de conformitat amb allò que estableix
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.”
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de Millora de
l’accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona, calçada lateral a la C-31 sentit
Barcelona, a la carretera BV-5011, al terme municipal de Badalona, a favor
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de
l’expedient núm. 2017/5846.- 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 17/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU de la
mateixa data en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de Millora
de l'accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona, calçada lateral a la C-31 sentit
Barcelona, a la carretera BV-5011 del PK 0+025 al PK 0+150, ambdós marges, tram
urbà i travessera, al terme municipal de Badalona (expedient núm. 2017/5846).
En data 14/11/2017 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 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
en data 17 de maig 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.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i de tots
els elements funcionals de la mateixa..
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
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- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- 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.
- Totes les xarxes de serveis hauran d’anar fora de la calçada de la carretera llevat
dels encreuaments imprescindibles. En cap cas, els serveis discorreran sota la
calçada en paral·lelisme a la mateixa. Tampoc podran anar pous ni tapes a la
calçada de la carretera BV-5011.
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho
són els encreuaments necessaris.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- Les rases dels encreuaments seran perpendiculars a l'eix de la carretera i la seva
obertura es realitzarà per fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit
el nombre de carrils que s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim,
sempre serà un) sense que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives
cap tram de rasa.
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les
menors pertorbacions possibles al trànsit.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per
permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les
reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la
Diputació de Barcelona.
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10.
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit.
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos
dies com a màxim.
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- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada d’ 1 m. amb
fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus
AC16 SURF S 50/70.
- 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
- La capa de rodolada del ferm de la carretera BV-5011 serà AC16 SURF S 50/70.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU, autorització d’obres de Millora de l'accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona,
calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona, a la carretera BV-5011 del PK 0+025 al PK
0+150, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal de Badalona
(expedient núm. 2017/5846), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, amb indicació dels recursos procedents.”
62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’ocupació provisional
de la calçada per obres de conservació de les obres de fàbrica O.F. 8-2, O.F. 1242 i O.F. 120-4 de l’autopista AP-7, a la carretera BV-5003, al terme municipal de
Montmeló, a favor d’Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2017/7036.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 16/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Acesa Abertis de data 12 de juny de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’ocupació provisional de la calçada per obres de
conservació de les obres de fàbrica O.F. 8-2 , O.F. 124-2 i O.F. 120-4 de l'autopista
AP-7, a la carretera BV-5003 del PK 1+580 al PK 2+225, ambdós marges, tram urbà,
al terme municipal de Montmeló (expedient núm. 2017/7036).
En data 10/11/2017 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 Acesa Abertis en data 12 de juny de 2017 i d’acord
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada a la carretera
BV-5003 que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del tots els elements funcionals de la
carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
“S’informa que els trams afectats de les carreteres BV-2429 i BP-2427 al PK 6+500,
són de competència de la Generalitat i, per tant, no pertanyen a la xarxa de carreteres
de titularitat de la Diputació.”
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.
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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 Acesa Abertis, autorització d’ocupació provisional
de la calçada per obres de conservació de les obres de fàbrica O.F. 8-2 , O.F. 124-2 i
O.F. 120-4 de l'autopista AP-7, a la carretera BV-5003 del PK 1+580 al PK 2+225,
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Montmeló (expedient núm.
2017/7036), 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 Acesa Abertis, amb indicació dels recursos
procedents.”
63.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació
d’un mirall, a la carretera C-1413b, del PK 3+800 al PK 3+3801, al terme municipal
de Sant Quirze Safaja, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en
resolució de l’expedient 2017/7580.- 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 30/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de data 23 de juny de 2017
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en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a
la carretera C-1413b del PK 3+800 al PK 3+801, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm. 2017/7580).
En data 04/10/2017 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 Sant Quirze Safaja en data 23 de
juny de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El mirall serà de les dimensions necessàries per garantir que la informació que
dona al conductor és suficientment gran perquè sigui útil.
- Les fixacions del mirall han de garantir que el mirall capti imatges fiables per a
l’usuari de la carretera.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir el mirall autoritzat per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
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dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, autorització
d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera C-1413b del PK 3+800 al PK 3+801,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm.
2017/7580), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb
indicació dels recursos procedents.”
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64.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de
mirall, a la carretera C-1413b, del PK 2+200 al PK 2+201, al terme municipal de
Sant Quirze Safaja, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en resolució
de l’expedient 2017/7584.- 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 30/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de data 23 de juny de 2017
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de mirall, a
la carretera C-1413b del PK 2+200 al PK 2+201, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm. 2017/7584).
En data 04/10/2017 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 Sant Quirze Safaja en data 23 de
juny de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació.
- El mecanisme del mirall s’ha de mantenir en una posició en que la imatge que capti
no produeixi informacions enganyoses a l’usuari de la carretera.
- 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 el mirall autoritzat per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
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Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- 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
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, autorització
d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera C-1413b del PK 2+200 al PK 2+201,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm.
2017/7584), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb
indicació dels recursos procedents.”
65.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de manteniment
i pavimentació de l’entrada (gual) d’accés existent, a la carretera BP-4653, al
terme municipal d’Olost, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient
2017/8397.- 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 19/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 07 de juliol de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de manteniment i pavimentació de l'entrada
(gual) d'accés existent, a la carretera BP-4653 del PK 7+820 al PK 7+824, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal d’Olost (expedient núm. 2017/8397).
En data 29/09/2017 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 XXX en data 07 de juliol de 2017 i d’acord amb el que
disposen els articles 101 i 125 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 5 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.
- S’instal·larà un senyal de Stop a l’embocadura de l’accés, pels vehicles que surten
d’ell.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- 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,
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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, al senyor XXX, autorització d’obres de
manteniment i pavimentació de l'entrada (gual) d'accés existent, a la carretera BP4653 del PK 7+820 al PK 7+824, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Olost
(expedient núm. 2017/8397), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a XXX, amb indicació dels recursos
procedents.”
66.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de conservació
de l’estació de servei, refibrat de doble paret dels dipòsits de combustible i
substitució de les canonades soterrades, a la carretera BV-1435, al terme
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de BP OIL ESPAÑA, SAU, en
resolució de l’expedient 2017/8398.- 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 19/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de BP OIL ESPAÑA, S.A.U. de data 12 de juliol de 2017 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació de l'estació de
servei, refibrat de doble paret dels dipòsits de combustible i substitució de les
canonades soterrades, a la carretera BV-1435 del PK 10+625 al PK 10+665, marge
esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
(expedient núm. 2017/8398).
En data 24/10/2017 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 BP OIL ESPAÑA, S.A.U. en data 12 de juliol de 2017
i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En cap cas es modificaran les condicions i característiques de la instal·lació
preexistent.
- No s’afectarà la calçada de la carretera ni cap element funcional de la mateixa. No
es modificaran els accessos a l’estació de servei sense comptar amb la
corresponent autorització.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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, a BP OIL ESPAÑA, S.A.U., autorització d’obres de
conservació de l'estació de servei, refibrat de doble paret dels dipòsits de combustible i
substitució de les canonades soterrades, a la carretera BV-1435 del PK 10+625 al PK
10+665, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana (expedient núm. 2017/8398), 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 BP OIL ESPAÑA, S.A.U., amb domicili a
efectes de notificacions a (28108) Alcobendas, Av. Barajas, 30, amb indicació dels
recursos procedents.”
67.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de construcció
de nou accés, a la carretera BV-4022, al terme municipal de Cercs, a favor de
Multimarques del Berguedà, SL, en resolució de l’expedient 2017/8604.- 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 30/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Multimarques del Berguedà S.L. de data 29 de juny de 2017 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou
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accés, a la carretera BV-4022 del PK 2+175 al PK 2+179, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Cercs (expedient núm. 2017/8604).
En data 10/10/2017 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 Multimarques del Berguedà S.L. en data 29 de juny
de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 124 i 125 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 donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés
mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 centímetres o gual adaptat
que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de
conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada segons Norma 3.1-IC.
- 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).
- La construcció de l’accés s’ajustarà als croquis que s’adjunten a la present
autorització. L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a
la figura “A” del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les
cunetes de la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat
croquis.
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- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- Qualsevol canvi d’ús de l’indicat a la sol·licitud requereix autorització de 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.
- 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.
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
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 50,63 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que
tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Multimarques del Berguedà S.L., autorització
d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-4022 del PK 2+175 al PK
2+179, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cercs (expedient núm.
2017/8604), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 50,63
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Multimarques del Berguedà S.L., amb
indicació dels recursos procedents.”
68.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització per col·locar rètols publicitaris
als fanals, des de la rotonda de Cal pinxo, a la rotonda amb el carrer 6 de
Desembre, a la carretera BV-5001, al terme municipal de Vilanova del Vallès, a
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/9076.- 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 25/08/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per col·locar rètols publicitaris als fanals des de la rotonda de Cal Pinxo a
la rotonda amb el carrer 6 de Desembre, a la carretera BV-5001 del PK 19+619 al PK
20+420, ambdós marges, tram urbà, no urbà i travessera, al terme municipal de
Vilanova del Vallès (expedient núm. 2017/9076).
En data 14/11/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 25 d'agost de 2017 i d’acord
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- Aquest rètols només es podem instal·lar dins de sòl classificat d’urbà i sempre
sense interferir o destorbar a la senyalització pròpia de la carretera.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX , autorització per col·locar rètols
publicitaris als fanals, des de la rotonda de Cal Pinxo a la rotonda amb el carrer 6 de
Desembre, a la carretera BV-5001 del PK 19+619 al PK 20+420, ambdós marges,
tram urbà, no urbà i travessera, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient
núm. 2017/9076), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX , amb indicació dels recursos
procedents.”
69.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de rètols
informatius, a les carreteres BV-4243, BV-4024 i B-401, als termes municipals de
Berga, Bagà i Vallcebre, a favor del Consell Comarcal del Berguedà, en resolució
de l’expedient 2017/9461.- 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 07/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Consell Comarcal del Berguedà de la mateixa data en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu,
(expedient núm. 2017/9461), a les carreteres:
 BV-4243 del PK 0+100 al PK 13+100, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Berga.
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 BV-4024 del PK 0+030 al PK 19+100, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Bagà.
 B-401 del PK 0+030 al PK 2+500, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Vallcebre.
En data 31/10/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Consell Comarcal del Berguedà en data 07 de
setembre de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, 168 del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- Abans de la instal·lació dels rètols es replantejarà la seva ubicació conjuntament
amb l’oficial especial de permisos de la zona.
- Tots els rètols a instal·lar compliran allò que estableix la nota tècnica de la
Generalitat de Catalunya “Condicions tècniques i criteris d’implantació de la
senyalització específica de rutes cicloturístiques en xarxa de carreteres.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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
375

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 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, al Consell Comarcal del Berguedà, autorització
d’obres d’instal·lació de rètols informatius, (expedient núm. 2017/9461), a les
carreteres:
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 BV-4243 al PK 0+100 i al PK 13+100, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Berga.
 BV-4024 al PK 0+030 i al PK 19+100, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Bagà.
 B-401 al PK 0+030 i al PK 2+500, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Vallcebre.
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 al Consell Comarcal del Berguedà, amb
indicació dels recursos procedents.”
70.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació
d’edificació i locals annexes, a la carretera B-522, al terme municipal de Gurb, a
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/10172.- 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 03/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació i locals annexes, a
la carretera B-522 al PK 2+280, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Gurb (expedient núm. 2017/10172).
En data 25/10/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 03 d'octubre de 2017 i d’acord
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera i el trànsit, llevat que estigui expressament autoritzat.
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- Les mesures de protecció s'hauran de complementar amb les indicades per la
policia Local o l’ajuntament de Gurb.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, s’habilitarà un itinerari de vianants protegit en cas que
s’ocupi l’existent. Si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, aquesta es
donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’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
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operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
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 XXX, autorització d’obres de conservació
d'edificació i locals annexes, a la carretera B-522 al PK 2+280, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2017/10172), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX , amb indicació dels recursos
procedents.”
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71.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Centelles, en resolució de l’expedient 2017/10413.- 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 09/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Centelles de data 29 de setembre de 2017 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés
existent, a la carretera C-1413b del PK 16+020 al PK 16+028, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Centelles (expedient núm. 2017/10413).
En data 14/11/2017 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 Centelles en data 29 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:
- 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.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- El drenatge de la superfície pavimentada garantirà que no s’aportin nous cabals a la
calçada de la carretera afectada.
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.

382

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.
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 Centelles, autorització d’obres de
manteniment d'accés existent, a la carretera C-1413b del PK 16+020 al PK 16+028,
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marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Centelles (expedient núm.
2017/10413), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Centelles, amb indicació
dels recursos procedents.”
72.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’urbanització,
adequació de vorera per a gual, a la carretera BV-4608a, al terme municipal de
Manlleu, a favor de l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient
2017/10658.- 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 31/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manlleu de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, adequació de vorera
per a gual, a la carretera BV-4608a del PK 23+150 al PK 23+153, marge esquerre,
tram urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 2017/10658).
En data 17/11/2017 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 Manlleu en data 31 d'octubre 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.
- 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.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació del drenatge, així
com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua. Tots els elements de drenatge
aniran connectats a la xarxa de desguàs. Els embornals seran de tipus bústia,
col·locats 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.
- 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
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
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 Manlleu, autorització d’obres
d'urbanització, adequació de vorera per a gual, a la carretera BV-4608a del PK 23+150
al PK 23+153, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient
núm. 2017/10658), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Manlleu, amb indicació
dels recursos procedents.”
73.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’instal·lació de rètols
informatius per tal de senyalar els traçats alternatius mentre durin les obres
d’urbanització a la carretera BV-4601, al terme municipal de Sant Bartomeu del
Grau, a favor d’UTE REMOL. INT. CARRER VELL SANT BARTOMEU DEL GRAU,
388

Àrea de Presidència
Secretaria General

en resolució de l’expedient 2017/11640.- 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 10/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de UTE REMOL. INT. CARRER VELL SANT BARTOMEU DEL
GRAU de data 07 de novembre de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la
instal·lació de rètols informatius per tal de senyalar els traçats alternatius mentre durin
les obres d'urbanització, a la carretera BV-4601 del PK 12+000 al PK 12+800, ambdós
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient
núm. 2017/11640).
En data 17/11/2017 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 UTE REMOL. INT. CARRER VELL SANT
BARTOMEU DEL GRAU en data 07 de novembre de 2017 i d’acord amb el que
disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols i senyalització 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.
- La senyalització autoritzada tindrà característiques retorreflectants i anirà
acompanyada d’elements lluminosos que garanteixin un abalisament correcte en
condicions de baixa il·luminació.
- 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.
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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.
- 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 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a UTE REMOL. INT. CARRER VELL SANT
BARTOMEU DEL GRAU, autorització d’instal·lació de rètols informatius per tal de
senyalar els traçats alternatius mentre durin les obres d'urbanització, a la carretera BV4601 del PK 12+000 al PK 12+800, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 2017/11640), 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 UTE REMOL. INT. CARRER VELL SANT
BARTOMEU DEL GRAU, amb indicació dels recursos procedents.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda amb aportació econòmica per a l’any 2018, al conveni de col·laboració
institucional de 25 de novembre de 2016 relatiu a l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge de Barcelona, a formalitzar per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya
i l’Institut Català del Sòl.- 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 un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2016 (ref. Reg. 650/16) es
va aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració institucional, a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant, AMB) i l’Associació de Gestors de Polítiques socials
d’Habitatge de Catalunya (en endavant, GHS), en matèria de l’Observatori
d’Habitatge.
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2.

Aquest conveni institucional tenia per objecte formalitzar el treball en xarxa i
instituir un marc de col·laboració estable entre els diferents observatoris
d’habitatge i departaments d’estudi promoguts per les parts signatàries i per la
posada en marxa d’un Observatori de l’Habitatge de vocació supramunicipal, que
aglutinés la informació disponible en matèria d’habitatge i que pugui servir
d’instrument per a definir i desplegar amb més eficàcia les polítiques públiques
d’habitatge als diferents àmbits on actuen les administracions, organismes i
entitats incloses en el conveni.

3.

Amb data 25 de novembre de 2016 es va formalitzar el conveni esmentat (ref.
Reg. 1286/16) amb la signatura dels legals representants de la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya.

4.

La Clàusula Tercera del conveni de referència, que va ser signat inicialment el 25
de novembre de 2016, entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques
Socials d’Habitatge de Catalunya, preveu que altres Administracions, organismes i
entitats pugin adherir-se a proposta de la Comissió de Seguiment.

5.

El Decret 49/2017, de 23 de maig, a l’article 53 defineix l’Observatori de l’Hàbitat i
la Segregació Urbana, com a un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la
situació, en termes quantitatius i qualitatius, de l’habitatge en general i de
l’habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en
els respectius teixits urbans, i també mesurar, d’acord amb els indicadors que
s’estableixin per reglament, la segregació urbana existent.

6.

D’acord amb l’apartat j) de l’article 53.2, l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana pot participar en xarxes d’observatoris d’habitatges locals, nacionals,
europeus i internacionals.

7.

Per al desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 49/2017 a
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, es poden establir mecanismes
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb altres
administracions públiques.

8.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, preveu a l’article 2 que l’Agència té com a objectius executar i
gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat, i,
especialment, executar les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al
creixement de la població satisfent-ne les necessitats en matèria d’habitatge i
garantint la proximitat al territori.

9.

La Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl (Incasòl),
en el seu article 1.3 estableix que l’Incasòl ha de promoure les actuacions
necessàries, tan en l’aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre
una utilització del sòl d’acord amb l’interès general i per a impedir l’especulació i
afavorir l’efectivitat del dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i en l’article 1.5
de la mateixa llei, es determina que l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la
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promoció de sòl urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge
i la gestió d’equipaments públics, tot això amb la finalitat d’atendre necessitats
col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes,
dotacions i equipaments.
10. L’esmentada Llei estableix també en el seu article 3, entre d’altres, com a funcions
de l’Incasòl promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics
i la rehabilitació o la remodelació d’aquests. L’exercici d’aquestes funcions podrà
desenvolupar-les directament o per Organismes competents mitjançant convenis o
acords que, per raó de la seva competència, puguin dur a terme una millor gestió.
11. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària
celebrada en data 26 d’octubre de 2017 (ref. reg. 575/17) es va aprovar la minuta
d’un altre conveni de col·laboració institucional, a subscriure per la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS),
mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del
Sòl, al referit conveni de col·laboració subscrit el 25 de novembre de 2016 en
matèria de l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona. El referit conveni va
ser formalitzat en data 31 d’octubre de 2017 (ref. reg. 943/17)
12. Atesa la necessitat, tant per part de la Diputació de Barcelona, com per part de
l’Ajuntament de Barcelona, la GHS i la Generalitat de Catalunya, d’efectuar una
encomana de gestió a l’AMB amb la finalitat de fer-se càrrec de l’impuls, la
coordinació i la gestió necessària per fer possible el desenvolupament jurídic,
tècnic i econòmic de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, i de
determinar les previsions i actuacions amb aquest efecte, s’ha redactat la minuta
d’una addenda amb aportació econòmica al referit conveni de col·laboració
institucional relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona,
formalitzat el 25 de novembre de 2016. Aquesta addenda ha de ser formalitzada
per la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, així com (per part de la Generalitat de
Catalunya) per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, l’Agència d’Habitatge de
Catalunya i l’Institut Català del Sòl.
13. El pressupost anual total necessari per a l’execució dels treballs descrits a
l’addenda amb els efectes temporals corresponents a l’any 2018 és de 349.234,90
EUR, el finançament del qual s’ha previst per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut
Català del Sòl i l’Agència d’Habitatge de Catalunya, a raó del 25% cadascuna.
14. Per tal de poder fer front a l’aportació econòmica a càrrec de la Diputació que es
preveu en la referida addenda, és procedent autoritzar i disposar l’import total de
87.308,72 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/503/151/464 del
pressupost de despeses de la Diputació per l’exercici de l’any 2018, condicionat a
l’existència de crèdit en el pressupost esmentat.
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FONAMENTS DE DRET
1.

Vist el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els quals atorguen a les diputacions
competències d'assistència i cooperació als municipis, es proposa l’aprovació i
formalització d’una addenda amb aportació econòmica al referit conveni de
col·laboració institucional relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2017.

2.

Aquest últim conveni institucional, del qual l’instrument que s’aprova en virtut de la
present resolució constitueix una addenda, té el caràcter d’un d’aquells
instruments de col·laboració que es regulen en l’article 47. 1, paràgraf 2n. de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que permeten a
les Administracions participants i parts signants expressar mitjançant aquest
instrument la seva voluntat per 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 una addenda amb aportació econòmica al conveni de col·laboració
institucional relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona de data 25
de novembre de 2016, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl,
tot això d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
(...)
“ADDENDA AMB APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVEMBRE DE 2016 RELATIU A L’OBSERVATORI
METROPOLITÀ DE L’HABITATGE DE BARCELONA
REUNITS
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Patronat Municipal de l'Habitatge de
Barcelona, amb domicili al carrer Doctor Aiguader, núm. 36 de Barcelona, NIF P5801915l,
representat al seu torn pel seu President, el Sr. Josep Maria Montaner. El seu càrrec resulta
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del Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2015 amb núm. de resolució S1/D/201502778.
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), representada pel seu Vicepresident
executiu, el senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l’exercici de les seves
competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d’aquesta institució,
amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb
codi d’identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel Senyor Sebastià Grau
Àvila, Secretari General de l’AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol
de 2011, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, que certifico.
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio,
Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, facultat d'acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d'abril de 2016 (BOPB 22/04/16), i assistit pel Sr. Francesc Bartoll Huerta, Secretari
delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016
(BOPB 03/07/16) sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019) .
I per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA,
LA SECRETARIA D’HABITATGE I MILLORA URBANA, representada pel President de
l’Observatori de l’Habitat i la Segregació Urbana, senyor Carles Sala Roca, nomenat
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana, pel Decret 134/2011, d’11 de gener.
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, representada pel seu director, senyor
Jaume Fornt Paradell, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març i de
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats
pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representada pel seu Director, senyor Francesc Damià
Calvet i Valera, fent ús de les facultats que li confereix el seu nomenament de 8 de gener de
2013, publicat en el DOGC núm. 6290 del 10 de gener de 2013, amb seu al carrer Còrsega
273 de Barcelona i amb CIF Q-0840001B.
Totes elles administracions i entitats signatàries inicials o adherides al conveni de
col·laboració institucional en matèria d’observatori d’habitatge de 25 de novembre de 2016;
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient per a formalitzar aquest document
d’addenda amb aportació econòmica, amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte
Atorgar a l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona la responsabilitat d’impuls, coordinació i gestió
necessària per fer possible el desenvolupament jurídic, tècnic i econòmic de l’Observatori
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB), el qual ha de tenir vocació supramunicipal i
servir d’instrument per a definir i desplegar amb més eficàcia les polítiques públiques
d’habitatge.
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Segon.- Compromís de les parts
Totes les entitats signatàries d’aquesta addenda assumiran els compromisos econòmics
que els hi corresponen, referits als exercicis 2017 i 2018, i segons es manifesta
detalladament més endavant al pacte cinquè.
Així mateix, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona assumiran la consecució de l’objecte
d’aquest conveni procedint a encomanar la realització dels treballs i la redacció dels
documents necessaris a les entitats Barcelona Regional (BR) i Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), les quals, com a mitjans propis de l’AMB i
l’Ajuntament de Barcelona, executaran els serveis amb els efectes temporals establerts,
sempre d’acord amb la regulació continguda a l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, sobre contractació pública i els articles 4.1n) i 24.6 del TRLCSP.
La realització dels treballs per part de BR i l’IERMB es portarà a terme utilitzant els seus
recursos propis de gestió, anàlisi, arquitectura i planejament, i, si fos necessari, contractant
personal de reforç. Així mateix podran comptar, si s’escau, amb la col·laboració de
consultors/es externs/es per cobrir les necessitats i aspectes més específics.
Tercer.Tancament del Pla de treball de 2017
Atès que la Generalitat de Catalunya s’ha adherit recentment al conveni interinstitucional de
25 de novembre de 2016 per mitjà d’un conveni d’adhesió en data 31 d’octubre de 2017,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl col·laboren amb els treballs
complementaris objecte del període de 2017 descrits en el pacte quart, de conformitat amb
el finançament previst al pacte cinquè.
Pla de treball de 2018
Atesa la necessitat de regular de forma estructural i estable el funcionament, l’activitat i el
pressupost de l’OHB per a l’exercici 2018, l’AMB i el Patronat Municipal de l'Habitatge com a
ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona encomanaran al Consorci IERMB, com a
entitat adscrita i mitjà propi, integrar en la seva personalitat jurídica, coordinar i gestionar
l’activitat i el patrimoni de l’OHB, així com realitzar els treballs i redactar els documents
necessaris per a la consecució dels seus objectius, d’acord amb allò establert al pacte quart,
en quant a descripció de treballs i compliment d’objectius referits a 2018, i al pacte cinquè
d’aquest document en quant a pressupost 2018, condicions que en tot cas caldrà revisar
anualment. Aquestes encomanes tindran efectes des dels seus atorgaments i fins el 31 de
desembre de 2018.
Quart -. Descripció dels treballs
La present addenda compren específicament la redacció d’una sèrie de treballs i
documents, els quals s’han de redactar amb l’abast i seguint les etapes que es descriuen a
continuació:
Pla de treball de 2017
Etapa 1: TREBALLS RELATIUS A L’ENTREGA DELS TREBALLS REALITZATS
DURANT EL PERÍODE 2017
PLA DE TREBALL 2017: En cada convocatòria de la Taula de Seguiment, es farà entrega
d’un Pla de Treball, que permeti realitzar una descripció dels treballs realitzats i en curs.
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 Pla de Treball: Descripció dels objectius principals a assolir i defineixi els productes a
realitzar, sobre tot pel que fa a l’elaboració dels projectes específics.
 Calendari: Disseny i seguiment d’un calendari que permeti visualitzar les dates claus en
cada etapa.
 Estructura organitzativa: Actualització del protocol d’actuació per a la bon funcionament
dels diferents instruments creats.
 Seguiment Pressupostari
INFORME ANUAL 2017: Realització d’un informe anual que doni compte de les activitats
realitzades i permeti avaluar les respostes donades a les diverses demandes que rebi de les
administracions que l’han impulsat i, eventualment, d’altres demandes que hagi pogut rebre i
que la Taula Institucional hagi considerat oportú d’atendre. L’informe contindrà el contingut
estadístic ja realitzat sobre el sistema d’indicadors, els treballs dels laboratoris i una síntesi
dels productes a endegar. Aquest treball es portarà a terme conjuntament amb tècnics de
les diferents administracions adscrites al conveni de l’Observatori per tal de realitzar una
diagnosi comparada dels àmbits territorials corresponents.
VISUALITZADOR DE DADES EN LÍNIA: Llançament de l’eina de visualització de dades
dinàmica creada que permeti accedir de forma oberta i àgil a la informació generada amb el
sistema d’indicadors de l’OHB. L’objectiu és posar tots els indicadors en una plataforma en
línia amb la vocació d’obrir la informació i apropar-la a diferents perfils d’usuaris existents.
El visualitzador en línia contindrà:
 Cartografies dels indicadors i sèrie històrica, si s'escau.
 Gràfics creats per a cadascun dels indicadors, posant en relleu la informació més
destacada.
 Una breu descripció de l’indicador.
 La possibilitat de descarregar en format CSV i PDF les dades amb què s’han creat les
cartografies.
Etapa 2: TREBALLS RELATIUS AL DISSENY DEL PLA DE TREBALL A REALITZAR I
L’ENTREGA DELS ESBORRANYS DELS TREBALLS EN CURS
PLA DE TREBALL 2018: En cada convocatòria de la Taula de Seguiment, es farà entrega
d’un Pla de Treball, que permeti realitzar una descripció dels treballs realitzats i en curs.
 Seguiment de l’activitat: A l’inici de cada etapa, s’inclourà un pla de treball que inclogui
els objectius principals a assolir i defineixi els productes a realitzar, sobre tot pel que fa a
l’elaboració dels projectes específics. Periòdicament es realitzarà un seguiment
d’aquests objectius i la descripció dels treballs associats que s’hagin realitzat.
 Calendari: Disseny i seguiment d’un calendari que permeti visualitzar les dates claus en
cada etapa.
 Estructura organitzativa: Actualització del protocol d’actuació per a la bon funcionament
dels diferents instruments creats.
 Seguiment Pressupostari
COORDINACIÓ I SUPORT: Ampliació dels membres que formen part de l’estructura
organitzativa que ha de donar suport al inici de les tasques de l’observatori segons els
objectius definits per l’OHB.
LABORATORIS - ENTREGUES PARCIALS : Entregues parcials dels projectes estratègics
en curs, segons el que es convingui en les comissions i òrgans de coordinació creats a tal
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efecte, que permeti oferir informació determinant per al desenvolupament de les polítiques
d’habitatges necessàries en l’àmbit metropolità.
Etapa 3: TREBALLS RELATIUS A L’ENTREGA DELS TOTS ELS TREBALLS
REALITZATS
Es mantindrà la tasca ja iniciada entorn els següents treballs amb la millora i implementació
dels mateixos:
PLA DE TREBALL
COORDINACIÓ I SUPORT
 TAULA ADMINISTRACIONS: Consolidació de la taula amb representants de cada una
de les administracions signants en el conveni marc.
 TAULA DE SEGUIMENT: Consolidació de la taula amb caràcter decisori, amb
representants de caràcter gerencial de cada una de les administracions signants en el
conveni marc.
 TAULA TÈCNICA: Consolidació de la taula amb tècnics representants de cada
administració per a compartir dades, metodologies de treball i projectes en curs.
 OFICINA TÈCNICA: Desenvolupament dels continguts a elaborar per l’Observatori amb
l’equip tècnic consolidat.
 COMITÈ ASSESSOR: Creació d’una taula amb experts de diferents disciplines,
acadèmia, col·legis i institucions que recolzin les directrius marcades per l’OHB dirigida
per la presidència del mateix.
 COMISSIONS PER PROJECTE: A part, es preveu també la creació de taules
específiques per al desenvolupament de projectes estratègics dins de Laboratori.
ARQUITECTURA DE DADES :Implementació de millores en l’arquitectura de dades existent
per l’automatització de processos d’anàlisi i visualització de dades amb la creació d’informes
interactius implementats en suport web.
SISTEMA D’INDICADORS :Actualització del sistema d’indicadors comú creat per l’OHB
sobre els principals temes d’habitatge, que aglutina les dades disponibles de les diferents
administracions adscrites al conveni, en un treball en xarxa. Es realitzarà una descripció de
totes les dades captades així com de les metodologies d’explotació estadística per la
creació del sistema d’indicadors.
Es farà entrega dels següents treballs:
INFORME ANUAL 2018: Realització d’un informe anual que doni compte de les activitats
realitzades i permeti avaluar les respostes donades a les diverses demandes que rebi de les
administracions que l’han impulsat i, eventualment, d’altres demandes que hagi pogut rebre i
que la Taula Institucional hagi considerat oportú d’atendre. L’informe contindrà el contingut
estadístic ja realitzat sobre el sistema d’indicadors, els treballs dels laboratoris i una síntesi
dels productes a endegar. Aquest treball es portarà a terme conjuntament amb tècnics de
les diferents administracions adscrites al conveni de l’Observatori per tal de realitzar una
diagnosi comparada dels àmbits territorials corresponents.
VISUALITZADOR DE DADES EN LÍNIA: Actualització de l’eina de visualització de dades
dinàmica creada que permeti accedir de forma oberta i àgil a la informació generada amb el
sistema d’indicadors de l’OHB. L’objectiu és posar tots els indicadors en una plataforma en
línia amb la vocació d’obrir la informació i apropar-la a diferents perfils d’usuaris existents.
El visualitzador en línia contindrà:
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 Cartografies dels indicadors i sèrie històrica, si s'escau.
 Gràfics creats per a cadascun dels indicadors, posant en relleu la informació més
destacada.
 Una breu descripció de l’indicador.
 La possibilitat de descarregar en format CSV i PDF les dades amb què s’han creat les
cartografies.
WEB OHB: Disseny i llançament del portal web de l’OHB, que inclourà el visualitzador de
dades i informació sobre les tasques que desenvolupa l’OHB. Aquest portal web es posarà
en funcionament amb l’acord de totes les parts signants del conveni de col·laboració
institucional.
Cinquè.- Pressupost
Tancament del Pla de treball de 2017
El pressupost per als treballs complementaris corresponents a 2017, per part de la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el pacte tercer, és de 30.969,02 €. Aquest
finançament, en la seva totalitat, tindrà com a destí final BR, com a entitat executora dels
treballs referenciats.
Per part de la Generalitat, s’ha previst que les aportacions es realitzaran per l’Institut Català
del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a parts iguals. Per al 2017, aquest
compromís es concreta en l’aportació de cadascun d’aquests organismes de 15.484,51 €, a
Barcelona Regional. Aquesta entitat haurà de justificar com a màxim fins a 31 de desembre
de 2017 la despesa per l’import equivalent, la qual cosa suposarà l’aportació total de
30.969,02 €.
Pla de treball de 2018
El pressupost anual total necessari per a l’execució dels treballs descrits al pacte quart amb
els efectes temporals corresponents a 2018 és de 349.234,88 €. Aquest finançament, en la
seva totalitat, tindrà com a destí final l’IERMB, com a entitat gestora de l’OHB.
El finançament d’aquest pressupost s’ha previst pel Patronat Municipal de l'Habitatge com a
ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, amb un proporció del 25% cadascuna, que representa un import de 87.308,72 €.
L’AMB i el Patronat Municipal de l'Habitatge com a ens instrumental de l’Ajuntament de
Barcelona formalitzaran encomanes de gestió directament a l’IERMB, pels conceptes i els
imports indicats al Pla de treball 2018, fent-se càrrec l’AMB de encomanar el 75% dels
treballs i del pressupost, i l’Ajuntament de Barcelona els restants 25s%.
Per part de la Diputació de Barcelona l’aportació de 87.308,72 € serà en càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/46400 del pressupost de la Diputació de Barcelona per l’any
2018. Aquest pagament es vehicularà mitjançant l’AMB d’acord amb els pactes i
estipulacions de la present addenda al Conveni institucional. La Intervenció de fons
d’aquesta entitat certificarà la correcta aplicació dels fons al projecte de l’OHB 2018
gestionat per l’IERMB.
Igualment es vehicularan i certificaran mitjançant l’AMB i d’acord amb els pactes de la
present addenda al Conveni institucional, les aportacions 2018 que, en funció de les
disponibilitats pressupostàries, ha previst la Generalitat de Catalunya, per import de
87.308,72 € mitjançant l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge
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Els lliuraments dels treballs i el seu finançament pel que fa a 2018, es realitzaran en els
terminis màxims reflectits en el següent quadre, en funció de les disponibilitats
pressupostàries, un cop presentats els treballs conformats per la Comissió de Seguiment:
Etapes
Etapa 2
Etapa 3

Termini
Abans del 29 de
Juny 2018
Abans del 3 de
Desembre 2018

Ajuntament

Generalitat

ÀMB

Diputació

56.750,67 €

56.750,67 €

56.750,67 €

56.750,67 €

30.558,05 €

30.558,05 €

30.558,05 €

30.558,05 €

Per procedir al pagament, en el cas de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya serà necessària la presentació dels treballs conformats per la Comissió de
Seguiment i per part de l’AMB la justificació de les despeses mitjançant certificat del seu
Interventor en el qual consti el detall de les despeses executades.
Respecte el primer semestre de 2018 (Etapa 1), es fa palesa la necessitat de regular de
forma estructural i estable el funcionament, l’activitat i el pressupost de l’Observatori. En
aquest sentit, el Patronat Municipal de l'Habitatge com a ens instrumental de l’Ajuntament
de Barcelona i l’AMB procuraran formalitzar la seves aportacions d’aquest període a
l’IERMB durant el primer trimestre, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Sisè.- Entrada en vigor, renovació i terminis
La present addenda entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, finalitzarà la
seva vigència el 31 de desembre de 2018, i podrà ser objecte d’actualització anual, i el que
es convingui en les comissions i òrgans de coordinació creats a tal efecte, mitjançant noves
addendes, a partir de l’1 de gener de 2019, sense arribar a superar, en cap cas, els terminis
descrits al conveni de col·laboració institucional al qual fa referència (pacte sisè). Les
condicions tècniques i financeres s’acordaran específicament per a cadascuna de les seves
anualitats. En el present document s’estableixen les condicions tècniques i financeres
corresponents al tancament de l’anualitat 2018, i, per tant, per a les altres anualitats caldrà
revisar aquestes condicions a través d’una addenda amb avantprojecte i pressupost
associat.
Setè.- Causes i efectes de resolució
Seran causes de resolució de la present addenda aquelles contemplades al pacte setè del
conveni de col·laboració institucional de referència, sempre respectant allò establert al pacte
vuitè del conveni esmentat al respecte dels efectes de la resolució de la mateixa.
Vuitè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa de la present addenda fa que siguin competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
Novè.- Publicitat de l’addenda
En compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació i bon govern i el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 28 de
desembre de 2015, pel qual s’aprova la normativa reguladora del registre de convenis, es
procedeix a la inscripció de la present addenda en el Registre de convenis. Aquest registre
té caràcter de registre públic de caràcter administratiu i es deixarà constància de la
subscripció dels convenis i del seu contingut i vigència.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document en set exemplars, en el lloc i
la data de l'encapçalament.
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Barcelona, <data> (Sg. Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident
er
1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Per l’Ajuntament de Barcelona: Josep Mª
Montaner Martorell, Regidor d’Habitatge; Jordi Cases i Pallarès, Secretari general; Per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona: Antonio Balmón Arévalo; Vicepresident executiu; Per la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana: Carles Sala Roca, President de l’Observatori de
l’Hàbitat i la Segregació Urbana i Secretari d’Habitatge i Millora Urbana; Per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya: Jaume Fornt Paradell, Director; Per l’Institut Català del Sòl: Francesc
Damià Calvet i Valera, Director”.
(...)

Segon.- Autoritzar i disposar l’import total de 87.308,72 EUR, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/503/151/464 del pressupost de despeses de la Diputació per
l’exercici de l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit en el pressupost esmentat.
Tercer.- Notificar el contingut dels presents acords a tots els ens i organismes
participants, als efectes de la posterior formalització de l’addenda del conveni per totes
parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
l’addenda al conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals
representants de les entitats participants.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a
fer front a les despeses de transport escolar, campanya “Coneguem els nostres
parcs”, exercici 2018, per un import de 42.591,62 € (quaranta-dos mil cinc-cents
noranta-un euros amb seixanta-dos 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:
“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 de Barcelona, en sessió celebrada el dia
20 de juliol de 2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la
visita de les escoles als parcs naturals i espais protegits que gestiona la Diputació de
Barcelona, per a l’exercici 2018, per un import màxim de 60.000,00 €.

402

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 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 2 d’agost de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 357875
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 10 de novembre de 2017.
Vist l’informe tècnic de valoració de data 25 d’octubre de 2017 en que 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 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, 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 (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 que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de
Barcelona les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres
Parcs” per a l’exercici 2018, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
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Operació posició
1703005265-001
1703005265-002
1703005265-003
1703005265-004
1703005265-005
1703005265-006
1703005265-007
1703005265-008
1703005265-009
1703005265-010
1703005265-011
1703005265-012
1703005265-013
1703005265-014
1703005265-015
1703005265-016
1703005265-017
1703005265-018
1703005265-019
1703005265-020
1703005265-021
1703005265-022
1703005265-023
1703005265-024
1703005265-025
1703005265-026
1703005265-027
1703005265-028
1703005265-029
1703005265-030
1703005265-031
1703005265-032
1703005265-033
1703005265-034
1703005265-035
1703005265-036
1703005265-037
1703005265-038
1703005265-039
1703005265-040
1703005265-041
1703005265-042
1703005265-043
1703005265-044
1703005265-045
1703005265-046
1703005265-047
1703005265-048
1703005265-049
1703005265-050

Ajuntament

NIF

Abrera
Badia del Vallès
Berga
Cabrils
Calaf
Calders
Callús
Castellbell i el Vilar
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellterçol
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Franqueses del Vallès, Les
Gavà
Gelida
Gironella
Granada, La
Gualba
Jorba
Manlleu
Masies de Voltregà, les
Masquefa
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès. Inst. Mun. Educ.
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montgat
Òdena
Olèrdola
Olesa de Montserrat
Palau-Solità i Plegamans
Papiol, el
Piera
Pineda de Mar
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort, El
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Rellinars
Rubí
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès. Patronat Mun.Educ.
Sant Feliu de Llobregat

P0800100J
P0831200A
P0802200F
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803700D
P0805200C
P0805500F
P0805700B
P0806300J
P0826600I
P0807200A
P0807600B
P0808500C
P0808800G
P0890000C
P0809100A
P0809300G
P0809600J
P0810200F
P0811100G
P0811600F
P0811800B
P0812000H
P0812200D
P5812302G
P0812600E
P0812400J
P0812500G
P0814200B
P0814400H
P0814600C
P0815500D
P0815700J
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0818100J
P0817000C
P0823000E
P0817800F
P0818300F
P0819300E
P0818500J
P0819900B
P0820100F
P0820300B
V08901910
P0821000G

404

Import Atorgat
670,00
808,84
1.600,00
499,80
210,21
294,00
165,00
318,50
1.837,50
99,84
180,00
943,25
1.957,26
1.058,40
880,00
711,48
225,00
485,10
209,00
134,75
194,04
199,20
324,50
181,50
1.543,25
1.272,87
1.611,00
220,00
352,80
450,00
177,50
219,45
827,00
192,50
200,00
651,75
539,00
500,00
384,00
169,79
192,00
288,00
2.052,12
924,00
1.800,00
411,84
786,50
187,00
617,76
1.048,03
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Operació posició
1703005265-051
1703005265-052
1703005265-053
1703005265-054
1703005265-055
1703005265-056
1703005265-057
1703005265-058
1703005265-059
1703005265-060
1703005265-061
1703005265-062
1703005265-063
1703005265-064
1703005265-065
1703005265-066
1703005265-067
1703005265-068
1703005265-069

Ajuntament
Sant Joan Despí
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç Savall
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze del Vallès
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida de Montbui
Santa Perpètua de la Mogoda
Subirats
Súria
Taradell
Torelló
Torrelles de Llobregat
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès

NIF
P0821600D
P0821800J
P0821900H
P0822100D
P0823600B
P0823800H
P0826400D
P0826300F
P0824500C
P0825000C
P0826000B
P0827300E
P0827400C
P0827800D
P0828500I
P0828900A
P0830600C
P0830700A
P0831000E

Import Atorgat
867,79
150,00
600,00
233,75
161,70
976,25
122,50
986,37
2.342,40
550,00
1.640,00
145,53
525,00
176,40
50,00
405,00
400,00
153,60
300,00

Segon.- DESESTIMAR la següent sol·licitud, per l’incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
- Ajuntament de Terrassa, sol·licitud presentada fora del termini de presentació
d’instàncies.
- Ajuntament de Vilassar de Dalt, sol·licitud fora de termini.
Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de 42.591,62 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G /50400/17230/46200, de
l’exercici del 2018 de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, i alliberar el saldo
sobrant per import de 17.408,38.
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.”
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i
concertats, i d’educació especial que vulguin fer estades als equipaments
pedagògics existents als espais naturals protegits gestionats per la Xarxa de
Parcs Naturals, exercici 2018, per un import de 40.000 € (quaranta 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:
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“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 del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, té adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments
pedagògics de les finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola
de Natura Rectoria de Vallcàrquera (Parc Natural del Montseny. Reserva de la
Biosfera), Escola de Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les
Codines (Parc del Castell de Montesquiu).
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques.
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per
tal d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal
Ganxo.
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats,
de la província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics
establerts i els plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes
de concessió administrativa.
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i
dia, el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la
concessió.
Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els
concessionaris dels equipaments.
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú fer una
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari i d’educció especial que vulguin fer estades als
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equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2018.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com 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, 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 (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 201820175120009353 que incorpora les
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència
competitiva per als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari,
públics i concertats, i d’educació especial que vulguin utilitzar els equipaments
pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per
fer-hi estades ambientals, durant l’any 2018, el text íntegre de les quals és el
següent:
“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECIFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER
ALS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI,
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL, QUE VULGUIN FER ESTADES
ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA
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XARXA DE PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ANY 2018.
Codi de la Convocatòria 201820175120009353
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.
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) LGS.
2.

Objecte i finalitat de les subvencions

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen
a continuació:
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera:
-

Escola de Natura la Traüna
Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera

2) Parc del Garraf:
-

Escola de Natura Can Grau
Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització
d’activitats pedagògiques.

3) Parc del Montnegre i el Corredor:
-

Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

4) Parc del Castell de Montesquiu
-

Escola de Natura les Codines

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 per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:

408

Àrea de Presidència
Secretaria General

La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades
els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació
ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent.
L’estada pot tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de
gener de 2018 al 24 de novembre de 2018.
4.

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

4.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament
públic, concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona,
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
4.2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
4.3. 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 OGS.
5.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1. Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb
el que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui.
2. Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
3. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
7. Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els
dies programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.
8. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
9. Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
10. En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
11. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
2.- Persones físiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
4. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
5. Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els
dies programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos
6. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
7. Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
8. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24
23.
6.

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 28 de febrer de 2018
inclòs.
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada
de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.
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 la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
7.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
 Número de pernoctacions:
-

Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts
Estades de 2 pernoctacions: 2 punts
Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt

 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament:
-

Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts
Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts
Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt

Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2018 per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent: G/50400/17230/48900.
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i
assistent, per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit
dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a
municipis que no estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà
com a màxim del 20% del preu de l'estada per dia i assistent.
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula:
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs
gestionats per la Diputació de Barcelona.
Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
40%
5
39%
4
38%
3
37%
2
36%
1
35%

Municipis fora del parc
Puntuació
6
5
4
3
2
1

Percentatge
20%
19%
18%
17%
16%
15%

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014,
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig
de 2014 per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014, s’ha
determinat augmentar l’import de la subvenció un 15% sobre cadascun dels percentatges.
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 75% del preu de l’estada per alumne i dia,
en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 45% per
a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un
punt sobre cadascun dels percentatges establerts en funció de la puntuació obtinguda.
CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
55%
5
54%
4
53%
3
52%
2
51%
1
50%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
35%
5
34%
4
33%
3
32%
2
31%
1
30%

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin,
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014,
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publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig de 2014
per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals.
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 que estarà format per les següents persones:
 Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà l’òrgan
col·legiat.
 Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona.
 Coordinador d’àmbit d’ Espais Naturals o persona en qui delegui.
 Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària
de l’òrgan col·legiat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o
no esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
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expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
1.

Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 24
de novembre de 2018.

2.

No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.

3.

No es consideraran despeses subvencionables:
a. Despeses financeres.
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.

17. Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades.
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18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella
s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de novembre
de 2018.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de:
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació,
en la qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola
que faci l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies
de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al
concessionari o responsable de l’equipament pedagògic.
b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada a
l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de
l’equipament pedagògic en el qual en que realitzen l’estada.
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.
20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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21. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
25. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
26. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
27. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
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2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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 de desembre de 2015,
el text íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de data 18 de desembre de 2017 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i
concertats, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als Parcs
Naturals. Exercici 2018.
BDNS (identif:)
Codi de la Convocatòria 201820175120009353
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 es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/cercador.
Primer . Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles,
tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de
Barcelona.
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
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Segon. Objecte i finalitat de les subvencions
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regular el procediment de concessió de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit de
la província que vulguin fer estades als equipaments d’educació ambiental propietat
d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a continuació:
1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera:
-

Escola de Natura la Traüna
Escola de Natura Vallcàrquera

2. Parc del Garraf:
-

Escola de Natura Can Grau
Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització
d’activitats pedagògiques.

3. Parc del Montnegre i el Corredor:
-

Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

4. Parc del Castell de Montesquiu
-Escola de Natura les Codines
La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental,
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
Tercer . Bases reguladores
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.
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) LGS.
Quart. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2018 per a la concessió de les subvencions
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regulades a la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària següent: G/50400/17230/48900.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20%
del preu de l'estada per dia i assistent.
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula:
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs
gestionats per la Diputació de Barcelona.
Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
40%
5
39%
4
38%
3
37%
2
36%
1
35%

Municipis fora del parc
Puntuació
6
5
4
3
2
1

Percentatge
20%
19%
18%
17%
16%
15%

Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014,
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig
de 2014 per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014, s’ha
determinat augmentar l’import de la subvenció un 15% sobre cadascun dels percentatges.
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 75% del preu de l’estada per alumne i dia, en
escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 45% per a les
escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un punt sobre
cadascun dels percentatges establerts en funció de la puntuació obtinguda.
CAEP Municipis dins del parc
Puntuació
Percentatge
6
55%
5
54%
4
53%
3
52%
2
51%
1
50%

CAEP Municipis fora del parc
Puntuació
Percentatge
6
35%
5
34%
4
33%
3
32%
2
31%
1
30%

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin,
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014,
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publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig de 2014
per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
La presentació d’instàncies començarà l’endemà de la data de publicació de l’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 28 de febrer de 2018 inclòs.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, a qualsevol de les oficines de
Registre de la Diputació de Barcelona.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.

Tercer.- Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
Quart.- Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/50400/17230/48900 del pressupost de 2018, condicionat a l’existència de crèdit.
Cinquè.- Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a les
explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes, de serveis, la millora
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals
de la província de Barcelona, any 2018, per un import de 356.360 € (tres-cents
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros).- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant Plans especials una Xarxa de
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees.
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la
legislació local.
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats.
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.
Atès que 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 per a l’any
2018, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats d’explotacions forestals,
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges,
restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en l’àmbit territorial
dels espais naturals protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu, Serralada de Marina, Serralada Litoral i
Foix així com les destinades a finançar instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a
la generació de calor en els àmbits territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de
Collserola. Per a aquesta darrera línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de
biomassa) i per a les entitats culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de
vigència s’amplia a tot el declarat Reserva de la Biosfera dins de la província de
Barcelona i en el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del
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Munt i l’Obac l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme
Sostenible per a aquelles que hi estiguin.
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de
356.360,00,00 €, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda
amb caràcter plurianual estimatiu en els següents econòmics del pressupost de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals:
Exercici 2018

Exercici 2019

G/50402/17230/47900 .... 72.000,00 €
G/50402/17230/48901 .... 28.000,00 €
G/50402/17230/77000 .. 121.260,00 €
G/50402/71230/78900 .... ..6.000,00 €

G/50402/172../479 .... 48.000,00 €
G/50402/172../770 .... 79.000,00 €
G/50402/172../789 ...... 2.100,00 €

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i
següents de ‘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, 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.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l’apartat 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 núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de
2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 201820175120009433 que incorpora les bases
especifiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels
habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en els
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àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals protegits del Montseny,
Montesquiu, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, així com les destinades a finançar
instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits
territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta darrera
línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les entitats
culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat
Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona, per a l’exercici 2018, el text
integra de la quals és el següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A LES EXPLOTACIONS FORESTALS, LES EMPRESES
AGRÍCOLES-RAMADERES I DE SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA
RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I LES ENTITATS CULTURALS I
PER A LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES AMB BIOMASSA EN L’ÀMBIT DELS
PARCS NATURALS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. ANY 2018
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: Codi convocatòria SAP 201820175120009433
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.
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) LGS.
2.

Objecte i finalitat de les subvencions

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, destinades a
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar les explotacions forestals,
les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del
patrimoni arquitectònic, les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i les entitats culturals.
L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, MontnegreCorredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de
forma directa la Diputació de Barcelona.
El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.
En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès Natural de
La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals, per als titulars de les explotacions
agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o que vulguin
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iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català per a la
Producció Agrícola Ecològica, per a habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en
règim permanent com a primera residència, i per a titulars d’immobles declarats béns
d’interès cultural per la Llei 9/93 que en ambdós casos realitzin millores destinades a
l’eficiència i l’estalvi energètic, així com a les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’àmbit
d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de la província de
Barcelona.
En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac l’àmbit
d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a aquelles que
hi estiguin adherides.
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del Pla especial de l’espai
natural protegit de Guilleries - Savassona així com el dels Plans especials de
delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de
Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi
forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
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 per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
-

Explotacions forestals.
Explotacions agrícoles – ramaderes.
Empreses de serveis.
Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
Activitats de caràcter cívic i cultural.
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent
previst a l’article 2 d’aquestes bases.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícolesramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels
plans especials de protecció.
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat,
les quals es consideraran nul·les.
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents
actuacions:
2.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a
la posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en
plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals.
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b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de
la normativa del propi pla especial.
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels
danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol),
esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes
en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades
de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una
protecció especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació
local, d’acord amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les
actuacions a, c, d i e, caldrà seguir les instruccions que es donin des de l’òrgan
gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans
d’iniciar l’actuació subvencionada.
2.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin
subjectes a limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars.
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural.
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació).
g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en
general, a la gestió ambiental dels recursos.
b) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de
Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP i de l’adhesió al
compromís per a la sostenibilitat Biosphere.
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de
primera residència.
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a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes
a limitació normativa per part dels plans especials.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris.
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en
general, a la gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una
millora de la connectivitat de les comunicacions telemàtiques.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles
declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per
mantenir les característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració
del patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la
qual se sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà
exigir la realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic
necessàries per a un desenvolupament correcte de l’actuació.
2.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels
espais naturals protegits.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o
amb finalitat divulgativa.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits.
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser
regals, menjars i begudes.
2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que
compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques,
tecnologies i sistemes que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els
àmbits indicats en aquestes bases.
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir
els objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es
consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a
continuació.
a)
b)
c)
d)

Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
Sistema d’alimentació de la biomassa.
Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i
accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la
caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de
l’edifici ni d’una xarxa externa de canonades.
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f) Sistemes elèctrics, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos
entre l’ a) i fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos
particulars on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de
calderes es requereix una eficiència mínima del 75%.
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els
següents conceptes:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de
l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a
l’edifici (canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques.
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció
durant un període mínim de 2 anys.
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que
hagin incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta
sigui necessària.
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest
criteri d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies
d’ajut per a entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció
per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i
aquells beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar danys causats per fauna.
2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants
queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles
que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al
projecte subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a
una despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2018 al 30
de juny de 2019 excepte per a les activitats de les Entitats Culturals, que hauran d’executarse entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
4.

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

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
4.1. Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que
tot seguit es detallen:
 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la
Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les
obligacions davant la Seguretat Social.
4.2. Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
4.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a)

Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses
en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de
gestió dels espais protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal
(PSGF).

b)

Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses
en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de
gestió dels espais protegits, que formin part d’una associació de propietaris
forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb
el vistiplau de l’ens gestor del parc.

c)

Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les
associacions de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics
conreus sempre que, en el aquest cas, comptin amb l’autorització dels
propietaris/àries de la finca objecte d’actuació i l’obra proposada estigui
contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.

d)

Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les
subvencions, a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, aquelles agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tot i no tenir
personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, incloses en
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits.

Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar
dins l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits
en el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a
únic objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en
possessió del PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees,
caldrà però que l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció
municipal o altre instrument de planejament similar.
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4.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a)

Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les
propietaris/àries de les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions
incloses en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 2 d’aquestes
bases.

b)

També podran optar a aquestes subvencions
les agrupacions o
associacions que integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícolesramaderes incloses en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 1
d’aquestes bases.

A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícolesramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de
l’agricultura i/o la ramaderia de qualsevol de les següents maneres:








O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social
branca agrària.
O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat
Social.
O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes.
O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus).
O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries.
O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació).
O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció
agrícola-ramadera.

4.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a)

Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració,
hoteleria, comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins
l’àmbit dels plans especials de protecció espais naturals protegits gestionats
per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels
Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2
d’aquestes bases.

b)

També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o
associacions d’empreses de serveis en els rams i condicions abans
esmentats.

c)

Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on
s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també
optar a aquesta línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic
que s’hi vulguin adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit
prèviament l’esmentada carta en cada cas.

4.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
a)
Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació,
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit
dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts
i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
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Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició
de l’article 2 d’aquestes bases.
b)

Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada
d’aquesta voluntat.

c)

En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació
no ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser
objecte de subvenció aquelles actuacions que estiguin contemplades en els
acords inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació
hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna
administració supramunicipal.

d)

Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns
d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.

4.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de
Barcelona i sempre que compleixin les següents condicions:
a)
b)
c)
d)

Ser entitats legalment constituïdes.
Ser entitats sense ànim de lucre.
Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o
cultural.
Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o
temàticament estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en
l'article 2 i que preferentment vagin adreçades al públic en general.

4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat
econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst
específicament a l’article 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no
es trobin en una situació urbanística irregular.
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració
jurada la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit
especificat. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una
condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica.
4.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la
documentació que figura a la base 5.
4.4 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 OGS.
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5.

Documentació a aportar
5.1. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a
continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja
s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i
que no hagi experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà
constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de subvenció.
5.2. Documentació administrativa:
a) Persones jurídiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2. Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts.
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6. Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit
màxim de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.
7. Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a
la millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols,
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.
8. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
9. Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
10. En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
11. Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.
12. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
b) Persones físiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a
la millor comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols,
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per
al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
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5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració
censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació
de l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.
6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació
en funció de la línia de subvenció per a la qual es demana:
5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan
es tracti d’un administrador/a.
2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals
es demana la subvenció.
3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes.
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es
tracti d’un administrador/a.
2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca,
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2
d’aquestes bases.
5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la
legislació sectorial.
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda.
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta
Europea de Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3,
hauran d’adjuntar també:
3) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas
concret per la Carta Europea de Turisme Sostenible.
4) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a), b) i c):
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’arrendament.
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
4) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
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permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada
d’aquesta voluntat.
5) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no
ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords inclosos
en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit amb
l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració
supramunicipal.
6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat
on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per
concepte i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal
detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i que son objecte de
sol·licitud de subvenció.
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.d):
1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al
sol·licitant a intervenir.
2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat
on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per
concepte i el cost total de l’obra.
3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o
que justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de
la intervenció.
4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o
elements arquitectònics objecte de subvenció.
5) Documentació fotogràfica.
5.2.5. Subvencions a entitats culturals.
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves
finalitats.
5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’arrendament.
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents:
a) Ubicació de la instal·lació.
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa.
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades
següents:
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat
previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg).
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació:
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any
(calculat sobre el poder calorífic inferior del combustible).
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any),
indicant quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i
quina d’altres possibles combustibles.
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3. Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es
presentarà un document que inclogui la descripció tècnica bàsica de
l’element o equip (s’admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta
descripció tècnica bàsica).
4. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses
subministradores, que inclogui un desglossament detallat segons els
conceptes que especifiquen a l’apartat 2.5.6.
5.3 L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
5.4 Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix
els requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida,
o si s’escau, per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè
en un termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la
sol·licitud o presenti la documentació requerida, d’acord amb el que estableix
l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i
se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.
6.

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 28 de febrer de 2018
inclòs.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada
de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5,
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats.
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació/ immoble.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al núm. de fax 93 402 29 26 d’aquesta
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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).
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9.

Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
9.1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
9.2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte
els següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de
la normativa del propi pla especial: 4 punts
c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts
d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis,
nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol),esllavissades o altres estralls: 4
punts
e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o
acordonament de restes forestals: 2 punts
f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària
previstes en el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes
de desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts
g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal:
1 punt
a) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts
b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals: 4 punts
c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització
racional dels recursos: 4 punts
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d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les explotacions dels danys
causats per fauna: 4 punts
e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts
f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars: 3 punts
g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 3 punts
h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts
i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts
b) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels
recursos: 4 punts
c) Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible, del certificat Q de qualitat turística en ENP i del certificat d’adhesió
al compromís per a la sostenibilitat Biosphere: 4 punts
d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la
llicència ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat:
3 punts
e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment de les
certificacions de la Q de la qualitat turística, la Carta Europea de Turisme
Sostenible i l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat Biosphere: 3 punts
9.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència:
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris: 3 punts
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i en la
gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la
connectivitat de les comunicacions telemàtiques: 3 punts
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 2 punts
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards
actuals, es considerin sumptuoses.
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural
Català:
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a
mantenir les característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2
punts
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9.3. La valoració de les sol·licituds relacionades amb entitats culturals i instal·lacions
tèrmiques amb biomassa es realitzarà a partir de la suma de la puntuació
obtinguda en els diferents criteris:
Per a la valoració de les sol·licituds per a entitats culturals, es tindran en compte els
criteris objectius següents:
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais
naturals protegits: fins a 4 punts
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb
finalitat divulgativa: fins a 4 punts
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits o declarats Reserva de la Biosfera: fins a 2 punts
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts
la màxima puntuació possible:
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja
existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punt
9.4. Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions
forestals, explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic, entitats culturals i
instal·lacions tèrmiques amb biomassa, s’aplicarà la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el
50% del total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no
subvencionables.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits
de les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és
0,00.
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant
un descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de
diferents graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris
objectius per a la concessió de subvencions que figuren a les bases.
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic aquest descompte
s’aplicarà de la següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2
punts, descompte 40%; i un punt, descompte 60%.
En el cas de les instal·lacions tèrmiques amb biomassa es procedirà com s’indica a
continuació: 4 punts, descompte del 0%; 3,5 punts, descompte del 2,5%; 3 punts,
descompte del 5%; 2,5 punts, descompte del 7,5%; 2 punts, descompte del 10%; 1,5
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punts, descompte del 12,5%; un punt, descompte del 15%; mig punt, descompte del
17,5%; zero punts descompte del 20%.
D’altra banda, la valoració de les sol·licituds relatives a Entitats Culturals es farà també
aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda. És a dir, 10
punts, descompte del 0%; 8 punts, descompte del 20%; 6 punts, descompte de 40%; 4
punts, descompte de 60%.
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible, l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat Biosphere
i les destinades a compensar la no realització d’aprofitaments forestals.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
La quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 356.360,00 €,
que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda amb caràcter plurianual
estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals:
Exercici 2018

Exercici 2019

G/50402/17230/47900 .. ........ 72.000,00 €
G/50402/17230/48901 ......... 28.000,00 €
G/50402/17230/77000 ....... 121.260,00 €
G/50402/71230/78900 ......... . 6.000,00 €

G/50402/172../479 .........48.000,00 €
G/50402/172../770 .........79.000,00 €
G/50402/172../789 ...........2.100,00 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària
o de la seva bossa de vinculació.
11. Import individualitzat de les subvencions
11.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts
assignats.
11.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de
les subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost
de l’actuació o activitat subvencionada.
11.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de
subvenció, tindrà els següents límits màxims:
11.3.1. Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant
pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims
unitaris:
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Xarxa viària:
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00
€/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb
motonivelladora: 500,00 €/km.
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de
seguretat laterals: 800,00 €/km.
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis,
amb repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de
les franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km.
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km.
Treballs silvícoles:
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%,
cobertura inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha.
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%,
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha.
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual:
1.200,00 €/ha.
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en
franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha.
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que
justifiqui el seu cost.
11.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €).
11.3.3. Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
11.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €).
11.3.6. En les subvencions a les Entitats Culturals.
Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €)
11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació
o obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans
esmentat. L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import
sol·licitat.
11.5. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgarse subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4.,
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció
quedi reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria,
totes aquelles subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no
atorgades.
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Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i Patrimoni arquitectònic
Culturals
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Topall màxim
3.000 €
3.500 €
4.500 €
4.500 €
800 €
8.000 €

Topall mínim
300 €
300 €
400 €
400 €
200 €
700 €

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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 que estarà format per les següents persones:
a) Diputat adjunt d’ Espais Naturals o persona en qui delegui.
b) Un representant de la Presidència de la Corporació.
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals o persona en qui delegui.
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals o persona
en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina Administrativa i de
Suport Jurídic.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
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b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a explotacions forestals els/les
beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera que no
perjudiquin cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d’acord
amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el pla
especial.
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en
la sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o
privades estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan
concedent modifiqui l’import de la subvenció.
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6. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren. En el moment de la certificació es verificarà,
mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el pressupost
esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de
subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
7. 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.
8. 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 OGS.
16. Despeses no subvencionables
1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents tècnics
encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions.
2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i
instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés entre l’1
de gener de 2018 al 30 de juny de 2019. En el cas concret de les activitats de les Entitats
Culturals, aquestes s’hauran d’haver estat executades entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018.
3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin
incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui
necessària.
4. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri
d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a
entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició
del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.
17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat.
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18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de juny de
2019, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de
desembre de 2018.
Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de correu
certificat o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la Gerència
d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24
23).
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats
que
es
podran
trobar
a
http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de:
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 RLGS.
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en
els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el
composen.
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin
subvencionables.
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1.
4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
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administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la
beneficiari/ària.
5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el
corresponent comprovant de pagament.
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 30 dies abans de la data màxima de
justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb
caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de subvencions.
20.

Deficiències en la justificació

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de
referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud,
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.
21.

Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.

Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i a la seu electrònica de la Diputació.
25. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions:
1) Els/les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha
estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi
a l’acord de resolució de la convocatòria.
2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la
documentació que generin les actuacions subvencionades.
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant
el seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte,
l’activitat o actuació subvencionada.
26. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.

445

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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 de desembre de 2015,
el text integra del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de data 18 de de desembre de 2017 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de
concurrència competitiva per a les explotacions forestals, les empreses agrícolaramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les
entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa a l’àmbit dels Parcs
Natural de la província de Barcelona. Exercici 2018.
BDNS (identif:)
Codi convocatòria: 201820175120009433
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/cercador
Primer . Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
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1.1. Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot
seguit es detallen:
 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la
Seguretat Social.
1.2. Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
1.2.1 Subvencions per a explotacions forestals.
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais
protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o,
alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais
protegits, que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un
Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc.
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte
d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a
banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits.
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en
possessió del PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees,
caldrà però que l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció
municipal o altre instrument de planejament similar.
1.2.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les
propietaris/àries de les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions
incloses en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 2 d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
que integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en
l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
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A efectes d’aquesta convocatòria s’entendran com a explotacions agrícoles-ramaderes
aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la
ramaderia de qualsevol de les següents maneres:
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social
branca agrària.
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat
Social.
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes.
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus).
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries.
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació).
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció
agrícola-ramadera.
1.2.3 Subvencions per a empreses de serveis.
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració,
hoteleria, comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins
l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals
promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de
l’article 2 d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats.
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi
acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta
línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin
adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta
en cada cas.
1.2.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a)Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació,
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit dels
plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o
pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2
d’aquestes bases.
b)Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada
d’aquesta voluntat.
c)En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no
ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte
de subvenció aquelles actuacions que estiguin contemplades en els acords
inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit
amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració
supramunicipal.
d)Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
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1.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona
i dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels
espais protegits, sempre que compleixin les següents condicions:
a)Ser entitats legalment constituïdes.
b)Ser entitats sense ànim de lucre.
c)Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
d)Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o
temàticament estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 2 i
que preferentment vagin adreçades al públic en general.
1.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article
2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció.
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada
la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat.
En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua
non per a iniciar l’activitat econòmica.
1.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació
que figura a la convocatòria.
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, destinades a
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar les explotacions forestals,
les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del
patrimoni arquitectònic, les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i les entitats culturals.
L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, MontnegreCorredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de
forma directa la Diputació de Barcelona.
El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.
En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès Natural de
La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals, per als titulars de les explotacions
agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o que vulguin
iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català per a la
Producció Agrícola Ecològica, per a habitatges situats en sòl no urbanitzable,
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ocupats en règim permanent com a primera residència, i per a titulars d’immobles declarats
béns d’interès cultural per la Llei 9/93 que en ambdós casos realitzin millores destinades a
l’eficiència i l’estalvi energètic, així com a les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’àmbit
d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de la província de
Barcelona.
En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac l’àmbit
d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a aquelles que
hi estiguin adherides.
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del Pla especial de l’espai
natural protegit de Guilleries - Savassona així com el dels Plans especials de delimitació de
l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
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 per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
-

Explotacions forestals.
Explotacions agrícoles – ramaderes.
Empreses de serveis.
Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
Activitats de caràcter cívic i cultural.
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa.

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent
previst a l’article 2 d’aquestes bases.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícolesramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels
plans especials de protecció.
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents
actuacions:
2.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes,
eliminació o acordonament de restes forestals.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial.
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c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels
danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol),
esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades
en un pla cinegètic o pla de conservació.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord
amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e,
caldrà seguir les instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc.
A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada.
2.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars.
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural.
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb
el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació).
g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en
general, a la gestió ambiental dels recursos.
b) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme
Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP i de l’adhesió al compromís per a la
sostenibilitat Biosphere.
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera
residència.
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes
a limitació normativa per part dels plans especials.
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b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en
general, a la gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una
millora de la connectivitat de les comunicacions telemàtiques.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles
declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per
mantenir les característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la
realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a
un desenvolupament correcte de l’actuació.
2.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais
naturals protegits.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb
finalitat divulgativa.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits.
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser regals,
menjars i begudes.
2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que
compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques,
tecnologies i sistemes que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits
indicats en aquestes bases.
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació.
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
c) Sistema d’alimentació de la biomassa.
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i
accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera
de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una
xarxa externa de canonades.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
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g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ a) i
fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars
on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es
requereix una eficiència mínima del 75%.
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els
següents conceptes:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici
(canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques.
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció
durant un període mínim de 2 anys.
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui
necessària.
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna d’aquestes
línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri
d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut
per a entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a
l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i aquells
beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar danys causats per fauna.
2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants
queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.
Tercer . Bases reguladores
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.
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) LGS.
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Quart. Quantia
4.1. La quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 356.360,00
€, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda amb caràcter
plurianual estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals:
Exercici 2018

Exercici 2019

G/50402/17230/47900 .. ........ 72.000,00 €
G/50402/17230/48901 ......... 28.000,00 €
G/50402/17230/77000 ....... 121.260,00 €
G/50402/71230/78900 ......... . 6.000,00 €

G/50402/172../479 .........48.000,00 €
G/50402/172../770 .........79.000,00 €
G/50402/172../789 ...........2.100,00 €

4.2

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

4.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
4.4. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà
de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
4.5. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de
l’actuació o activitat subvencionada.
4.6. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció,
tindrà els següents límits màxims:
4.6.1 Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris:
Xarxa viària:
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora:
500,00 €/km.
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat
laterals: 800,00 €/km.
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb
repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges de
seguretat laterals: 1.500,00 €/km.
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km.
Treballs silvícoles:
a)Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha.
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b)Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha.
c)Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual:
1.200,00 €/ha.
d)Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en franges
de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha.
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui
el seu cost.
4.6.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €).
4.6.3. Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
4.6.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
4.6.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa.
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €).
4.6.6. En les subvencions a les Entitats Culturals.
Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €)
4.7. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat.
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
4.7. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgarse subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4.,
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció
quedi reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria,
totes aquelles subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no
atorgades.
Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i Patrimoni arquitectònic
Culturals
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Topall màxim
3.000 €
3.500 €
4.500 €
4.500 €
800 €
8.000 €

Topall mínim
300 €
300 €
400 €
400 €
200 €
700 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província e Barcelona, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2018.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
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desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- RETENIR la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions
de 356.360,00 €, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda
en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i
declarar la plurianualitat de la despesa:
Exercici 2018

Exercici 2019

G/50402/17230/47900 .... 72.000,00 €
G/50402/17230/48901 .... 28.000,00 €
G/50402/17230/77000 .. 121.260,00 €
G/50402/71230/78900 .... ..6.000,00 €

G/50402/172../479 .... 48.000,00 €
G/50402/172../770 .... 79.000,00 €
G/50402/172../789 ...... 2.100,00 €

Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
seu electrònica de la Diputació.”
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’adjudicació de l’expedient de contractació, mitjançant concessió
administrativa, per a gestionar “L’Estació Biològica del Montseny” integrada
pels equipaments de promoció de la recerca: “Alberg de Fontmartina i Alberg del
Puig” del parc natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, a
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).- 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:
“Vist l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
consistent en la gestió mitjançant concessió administrativa, per a gestionar “L’Estació
Biològica del Montseny” integrada pels equipaments de promoció de la recerca:
“Alberg de Fontmartina i Alberg del Puig” del Parc Natural del Montseny, propietat de
la Diputació de Barcelona.
Atès que el contracte, subjecte a regulació harmonitzada, fou aprovat per procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i
del 157 al 161 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB el 23 de febrer de
2017 i en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona el 14 de febrer 2017.
Atès que la Mesa de Contractació de I’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessions de
dates 27 de març i 3 d’abril, va procedir, respectivament, a l’obertura del Sobre 1,
corresponent a la documentació administrativa, i a l’obertura del Sobre 2, corresponent
a la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d’un judici de valor.
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Atès que en sessió de data 3 de juliol de 2017 es va procedir a l’elevació de l’informe
tècnic sobre els criteris que depenen d’un judici de valor i a l’obertura del sobre 3
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica de les ofertes presentades.
Vist l’informe tècnic, de data 30 d’agost de 2017, emès pel tècnic del Parc del
Montseny, amb el vist i plau de la cap de la Direcció Territorial Nord, la part del qual en
allò que interessa, diu el següent:
"(...) En sessió de data 27 de març de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació
administrativa. En aquesta Mesa es va obrir el sobre corresponent a l’única empresa
licitadora:
- INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA.
En sessió de data 3 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre número 2 corresponent als criteris que
depenen d’un judici de valor de les empreses admeses a licitació.
Els criteris que depenen d’un judici de valor recollits a la clàusula 1.10 del Plec d’explotació i
de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars que regula aquest
contracte, a partir d’ara plec d’explotació, són els següents:
-

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

457

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Identificació de les entitats que participen al Pla de Seguiment i Recerca del Parc
natural
del
Montseny
i
proposta
de
fórmules
de
col·laboració.............................................................................
fins a 4 punts.
 Proposta de col·laboració amb els Ajuntaments del Parc i Reserva de la biosfera
del Montseny ...........................................................................
fins a 4 punts.
 Oferta específica de col·laboració amb els centres educatius i altres entitats
culturals i naturalistes del Parc i el seu entorn ........................
fins a 4 punts.
c) Establiment de mecanismes de col·laboració i comunicació amb la direcció del Parc
del Montseny, en especial pel que fa al desenvolupament del Pla de
conservació..................................................................................
fins a 14 punts:
Amb la següent subpuntuació:
 Proposta de mecanismes i procediments de comunicació i coordinació amb la
direcció del Parc natural del Montseny, tant pel que fa als aspectes de gestió
ordinària de l’equipament com pel que fa al disseny de la seva
oferta..........................................................................................
fins a 5 punts.
 Proposta d’integració de l’equipament dins dels programes que s’impulsen des del
Parc: pla de conservació, pla de desenvolupament i recerca, estratègia d’educació
ambiental, carta europea de turisme sostenible, control de qualitat (certificació Q)
dels equipaments i serveis........................................................
fins a 5 punts.
 Proposta d’integració de l’equipament en els programes nacionals o internacionals
de recerca i conservació en els quals està implicat el Parc natural i Reserva de la
biosfera del Montseny: Grup de treball de conservació d’Europarc/Espanya, BRIM
(programa de seguiment de les reserves de la biosfera), LTER (programa de
seguiment ecològic a llarg termini............................................
fins a 4 punts.
d) Proposta de línies generals estratègiques per a un Pla de divulgació i comunicació
......................................................................................................
fins a 9 punts:
Amb la següent subpuntuació:
 Proposta de definició de l’estratègia de comunicació per a la divulgació de
l’equipament: objectius, contingut dels missatges i anàlisi del públic destinatari
..................................................................................................
fins a 3 punts.
 Proposta de mitjans a utilitzar per a la comunicació i divulgació i definició de la
seva funcionalitat................................................................. .
fins a 3 punts.
 Proposta d’actuacions per a la comunicació directa amb possibles usuaris
(publicitat) i per a l’accés als mitjans de comunicació..............
fins a 3 punts.
Seguint aquests criteris, s’estableix el següent informe.
-

Criteri 1: Elaboració d’un avantprojecte de gestió de l’equipament, d’acord amb el
contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del plec d’explotació, precisant els
següents aspectes que es valoraran especialment:
a) Establiment de mecanismes de col·laboració amb organismes públics i privats, en
especial, institucions universitàries i de recerca i entitats culturals o naturalistes.
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El licitador haurà d’aportar la justificació de la proposta dels mecanismes de
col·laboració que es descriuen a continuació i que es valoraran quantitativa i
qualitativament, en funció del nombre, diversitat i adequació als objectius d’aquest
contracte.....................................................................................
fins a 14 punts.
Amb la següent subpuntuació:
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb institucions
universitàries o amb entitats públiques dedicades a la recerca o a la gestió
d’espais naturals, hàbitats o espècies de flora i fauna..............
fins a 5 punts.
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb entitats
naturalistes o culturals privades o no governamentals.. ..........
fins a 5 punts.
 Acords de col·laboració, convenis o altres fórmules cooperatives amb institucions,
organismes i entitats d’abast internacional................................
fins a 4 punts.
a1) Acords amb universitats o entitats públiques de recerca o gestió d’espais naturals
(max. 5 punts ). En l’avantprojecte de gestió presentat per l’empresa licitadora
s’exposa un total de 7 centres de recerca , amb els quals l’ICO ja compta amb acord
de col·laboració.
Els centres de recerca exposats són els propers a la zona del Montseny i queden
representats tots els grups científics importants en l’àmbit de la conservació al
Montseny. Tot i així, es troba a faltar la consideració d’altres universitats de l’àmbit
català o estatal amb els que es podrien establir acords de col·laboració.
La valoració és de 4 punts.
a2) Acords amb entitats naturalístiques o culturals (max. 5 punts). En l’avantprojecte
de gestió s’exposa un total de 21 entitats de recerca, culturals i empreses privades,
entre els quals amb més de la meitat l’ICO ja compta amb acord de col·laboració i
totes elles són entitats de prestigi en el seu àmbit de treball. Es considera que les
entitats naturalistes o culturals que treballen al Montseny estan plenament
representades en la vintena d’entitats exposades en l’avantprojecte, motiu pel qual es
considera adequat donar la puntuació màxima a aquest apartat.
La valoració és de 5 punts.
a3) Acords amb institucions internacionals (max. 4 punts ). En l’avantprojecte de
gestió s’exposa un total de 8 institucions d’àmbit estatal o internacional, amb les que
habitualment ja hi treballa l’ICO. Aquestes institucions són d’un elevat prestigi i
algunes d’elles són les mes representatives en l’àmbit ornitològic, com European Bird
Census Council i Birdlife International. Malgrat això hi ha altres institucions
internacionals remarcables amb les que es podria mantenir col·laboració.
La valoració és de 3 punts.
b) Establiment de mecanismes de col·laboració amb entitats presents al Parc i el seu
entorn (ajuntaments, concessionaris, centres educatius, entitats culturals), incloent
una oferta específica adreçada als centres educatius i entitats culturals dels municipis
del Parc i del seu entorn......................................
.fins a 12 punts:
Amb la següent subpuntuació:
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 Identificació de les entitats que participen al Pla de Seguiment i Recerca del Parc
natural del Montseny i proposta de fórmules de col·laboració.... fins a 4 punts.
 Proposta de col·laboració amb els Ajuntaments del Parc i Reserva de la biosfera
del Montseny .............................................................................
fins a 4 punts.
 Oferta específica de col·laboració amb els centres educatius i altres entitats
culturals i naturalistes del Parc i el seu entorn ............................
fins a 4 punts.
b1) Entitats vinculades al Pla de Seguiment i recerca (max. 4 punts). En
l’avantprojecte de gestió s’exposa que l’ICO participa activament en el Pla de
Seguiment i Recerca del PN-RB Montseny, el que està implicant una relació activa
amb les altres entitats de recerca implicades en aquesta programa. Així i tot exposen
que incrementaran la col·laboració amb 3 institucions (Zoo de Barcelona, Museu de
Ciències Naturals de Granollers i Universitat de Barcelona), que són un referent en
l’àmbit de la ciència a nivell de Catalunya.
La valoració és de 3 punts.
b2) Proposta amb Ajuntaments (max. 4 punts). En l’avantprojecte de gestió s’exposa
que l’ICO establirà canals de comunicació amb els 18 Ajuntaments que estan dins del
PN-RB Montseny i que també ho farà amb altres 9 Ajuntaments que estan dins de la
seva àrea d’influència. Malgrat el nombre d’ajuntament és prou representatiu del
Montseny, es troba a faltar un major detall en la proposta de col·laboració amb una
concreta descripció de la planificació de les relacions amb els regidors municipals
vinculats amb l’educació, ciència ciutadà o altres àmbits que siguin tractats a
l’equipament,
La valoració és de 2 punts.
b3) Centres educatius i entitats culturals (max. 4 punts). En l’avantprojecte de gestió
s’exposa que l’ICO establirà ofertes específiques de col·laboració amb 23 escoles que
es troben en l’àrea d’influència del PN-RB Montseny. Malgrat el nombre d’escoles es
prou representatiu del Montseny, no s’explica en l’oferta com es realitzarà el contacte
directe o la relació amb els equips docents d’aquest centres educatius,
La valoració és de 2 punts.
c) Establiment de mecanismes de col·laboració i comunicació amb la direcció del Parc
del Montseny, en especial pel que fa al desenvolupament del Pla de
conservació......................................................................................
fins a 14 punts:
Amb la següent subpuntuació:
 Proposta de mecanismes i procediments de comunicació i coordinació amb la
direcció del Parc natural del Montseny, tant pel que fa als aspectes de gestió
ordinària de l’equipament com pel que fa al disseny de la seva
oferta............................................................................................. fins a 5 punts.
 Proposta d’integració de l’equipament dins dels programes que s’impulsen des del
Parc: pla de conservació, pla de desenvolupament i recerca, estratègia d’educació
ambiental, carta europea de turisme sostenible, control de qualitat (certificació Q)
dels equipaments i serveis..........................................................
fins a 5 punts.
 Proposta d’integració de l’equipament en els programes nacionals o internacionals
de recerca i conservació en els quals està implicat el Parc natural i Reserva de la
biosfera del Montseny: Grup de treball de conservació d’Europarc/Espanya, BRIM
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(programa de seguiment de les reserves de la biosfera), LTER (programa de
seguiment ecològic a llarg termini ................................................ fins a 4 punts.
c1) Mecanismes i procediments (max.5 punts). En l’avantprojecte de gestió s’exposa
que l’ICO farà dues reunions anuals amb el PN-RB Montseny i anualment presentarà
una memòria de gestió, mecanismes que es consideren suficients. Tot i així, podrien
haver-se proposat altres propostes que milloressin la comunicació amb la direcció del
parc i alhora que s’incrementés la relació tècnica entre les dues organitzacions,
La valoració és de 3 punts
c2) Integració amb programes que s’impulsen des del parc (max.5 punts). En
l’avantprojecte de gestió s’exposa cinc propostes per vincular l’equipament a
programes impulsats pel propi PN-RB Montseny, i en especial al seu Pla de
Conservació. Aquest fet és força remarcable, doncs aquest Pla és el que marca les
línies de treball per millorar l’estat de conservació del patrimoni natural del Montseny.
També és interessant que es tingui en compte el SIMSY (Sistema d’Informació del
Montseny). Malgrat les propostes són destacables manca alguna referencia
específica a la integració del equipament als programes vinculats als visitants del
parc, tan de lleure com culturals.
La valoració és de 4 punts
c3) Integració amb programes nacionals o internacionals de recerca i conservació
(max.4 punts). En l’avantprojecte de gestió s’exposa dues propostes per vincular
l’equipament a programes de recerca i conservació del PN-RB Montseny, en les quals
ja hi participa el personal tècnic del espai natural protegit. S’han donat la meitat dels
punts en aquest apartat degut a que no s’aporten propostes d’altres programes
d’abast nacional o internacional en els quals la futura estació biològica del Montseny
podria involucrar-se directament o promoure sinergies per atraure projectes de
recerca internacionals, en especial vinculats al canvi climàtic. Aquesta mancança es
remarcable tenint present que el massís del Montseny es troba en el límit de
distribució de moltes espècies centreeuropees i que patiran amb tota seguretat
l’impacte del canvi global que estan patint els hàbitats mediterranis.
La valoració és de 2 punts
d) Proposta de línies generals estratègiques per a un Pla de divulgació i comunicació
............................................................................................................. fins a 9 punts:
Amb la següent subpuntuació:
 Proposta de definició de l’estratègia de comunicació per a la divulgació de
l’equipament: objectius, contingut dels missatges i anàlisi del públic destinatari
................................................................................
fins a 3 punts.
 Proposta de mitjans a utilitzar per a la comunicació i divulgació i definició de la
seva funcionalitat................................................................................ fins a 3 punts.
 Proposta d’actuacions per a la comunicació directa amb possibles usuaris
(publicitat) i per a l’accés als mitjans de comunicació....................
fins a 3 punts.
d1) Estratègia de comunicació (max.3 punts). En l’avantprojecte de gestió s’exposen
dues línies de treball en l’estratègia de comunicació, vinculades amb el Pla de
Conservació del PN-RB Montseny. Malgrat l’objectiu i el missatge de l’estratègia són
correctes, així com el públic destinatària exposat, es troba a faltar una petita
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explicació de les grans línies de treball que hauria de tenir aquesta estratègia, el
calendari aproximat que s’aplicaria i com s’avaluaria el resultats periòdicament.
La valoració és de 2 punts
d2) Mitjans de comunicació i divulgació (max.3 punts). En l’avantprojecte de gestió
s’exposa que es farà especial ús dels mitjans online i xarxes social, esmentant-ne 3
d’elles. Malgrat les plataformes online són les mes eficients actualment, no haurien
d’oblidar-se els canals clàssics de divulgació, en especial d’àmbit local i municipal,
que seria força eficient i eficaç per donar a conèixer les activitat de l’equipament a la
població local, fet que és important per millorar la relació dels habitats amb els gestors
de l’espai natural.
La valoració és de 2 punts
d3) Actuacions de comunicació directe (max.3 punts). En l’avantprojecte de gestió
s’exposen 4 actuacions del propi ICO, d’entitats col·laboradores i dels mitjans de
comunicació institucionals. Malgrat les propostes es creuen adients, es troba a faltar
una manca de concreció de com serien els missatges, en quina periodicitat, a quin
tipus de públic aniria dirigit cadascun d’ells, amb quins mitjans humans i logístics es
portaria a terme, quina vinculació hi hauria amb els responsables de comunicació de
les entitats col·laboradores o l’administració.
La valoració és de 2 punts
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per
l’empesa licitadora és el següent:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
a)

a).
1

Institut
Català
d’Ornitolo
gia
(..)”

4

a).3

b).
1

b).
2

b).
3

3

3

2

2

2

5

c). c).2 c).3
1

3

4

d).
1

d).
2

d).
3

TOTAL

2

2

2

34punt
s

2

2.- Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
En data 3 de juliol de 2017 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre
número 3 de les empreses admeses, corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica:
-

Criteri
1:
Millora
de
l’import
de
la
inversió
euros.............................................................................................

mínima
de
5.000
fins a 26 punts

S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes econòmiques que igualin l’import
mínim d’inversió i la màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta d’ofertes
en funció de les altes i de manera proporcional.
L’import de la inversió ofertat per l’Institut Català d’Ornitologia (a partir d’ara ICO) ha
estat de 5.100 € (cinc mil cent euros). Tenint en compte que l’oferta és superior a l’import
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mínim d’inversió i que no hi ha una altra oferta més alta, s’atorga la puntuació màxima de
26 punts.
-

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

-

Criteri 3: Millora del preu bàsic (màxim) dia/hora establert a l’annex
IV....................................................................................................
fins a 8 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin el preu bàsic (màxim) i la
màxima puntuació a les propostes que ofereixin el preu més baix, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional, d’acord amb la distribució
següent:
- Preu bàsic a Fontmartina (24 €/nit x persona) .................... fins a 3 punts.
- Preu bàsic a El Puig (14 €/nit x persona) ............................ fins a 3 punts.
- Preu bàsic d’una activitat (4 € x persona) ............................ fins a 2 punts.
L’oferta presentada per l’ICO és la següent:
-

Preu bàsic a Fontmartina:
Preu bàsic a El Puig:
Preu bàsic d’una activitat:

23,50 €/nit x persona.
13,50 €/nit x persona.
3,80 € x persona

Tenint en compte que ofereix el preu més baix en la millora de tots els preus bàsics, i
que no hi ha una altra oferta que ofereixi uns preus més baixos, s’atorga la puntuació
màxima de 8 punts.
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Per tant, el quadre de valoració per ordre de puntuació dels criteris avaluables de forma
automàtica és el següent:
CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICA
Criteri
Criteri
Criteri 3
1
2
Institut
Català
d’Ornitologia
(ICO)

26

0

DE

8

MANERA
TOTAL
PUNTS
34 punts

Finalment, el resum de la valoració de l’oferta presentada per la gestió de “l’Estació
Biològica del Montseny” integrada pels equipaments de promoció de la recerca: “Alberg de
Fontmartina i Alberg del Puig” del Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de
Barcelona tenint en compte els criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris
avaluables de forma automàtica, és el següent:

Empresa

Puntuació
criteris judici de
valor

Puntuació
avaluació
automàtica

Institut Català d’Ornitologia
(ICO)

34

34

criteris

Total
punts
68

Un cop realitzada la valoració de l’oferta presentada, els sotasignats proposen a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat l’adjudicació de la contractació per a
gestionar “l’Estació Biològica del Montseny” integrada pels equipaments de promoció de la
recerca: “Alberg de Fontmartina i Alberg del Puig” del parc natural del Montseny, propietat
de la Diputació de Barcelona, a l’Associació INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (ICO),
amb CIF G-58804055, d’acord amb la seva oferta. (...)”.

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió plenària de 27 de juliol de
2015 (Acord 129/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte
del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.c) de la Refosa núm. 1/2016, sobre
nomenament i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, de data 14 d’abril de 2016 i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents:
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR la contractació de conformitat amb l’informe tècnic emès pel
tècnic del Parc del Montseny, amb el vist i plau de la cap de la Direcció Territorial Nord
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mitjançant concessió administrativa, per a gestionar “L’Estació Biològica del Montseny”
integrada pels equipaments de promoció de la recerca: “Alberg de Fontmartina i Alberg
del Puig” del Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, a
l’Associació Institut Català d’Ornitologia (ICO), amb CIF G-58804055 per:
a) Un import d’inversió de cinc mil cent euros (5.100,00 €), d’acord amb la seva
oferta.
b) Uns preus bàsics a aplicar als serveis que s’ofereixen a l’Estació Biològica del
Montseny: equipaments de l’Alberg de Fontmartina i de l’Alberg del Puig de:
 Pernoctació: una nit a l’Alberg de Fontmartina
 Pernoctació: una nit a l’Alberg del Puig
 Una activitat de divulgació a qualsevol dels dos albergs

23,50 €
13,50 €
3,80 €

Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils a la remissió de la notificació de la present
resolució.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la persona que ha pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Quart.- PUBLICAR la formalització del contracte al Diari de la Unió Europea, al Butlletí
Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del
Contractant de la Diputació de Barcelona.”
79.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’adjudicació de la contractació, mitjançant concessió administrativa, per a
gestionar l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can
Tòfol”, al parc del Garraf, propietat de la Diputació de Barcelona, al senyor
Carles Schnabel Gimeno.- 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:
“Vist l’expedient de contractació de gestió del servei públic, tramitat de forma ordinària,
no subjecta a regulació harmonitzada mitjançant procediment obert amb l’aplicació de
més d’un criteri de valoració, per a la gestió de l’Observatori Astronòmic del Garraf
situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf, propietat de la Diputació de
Barcelona, el qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern (A-137/17) de 30 de
març de 2017.
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona el 26 d’abril de 2017.
Atès que la Mesa de Contractació de I’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de
data 22 de maig de 2017, va procedir a l’obertura del Sobre 1, corresponent a la
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documentació administrativa; en sessió 29 de maig de 2017, va procedir a l’obertura
del sobre núm. 2 corresponent a la documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor; en sessió amb data 3 de juliol de 2017
es va procedir a l’elevació de l’informe tècnic sobre els criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor i a l’obertura del sobre 3 corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica de la persona física presentada.
Vist l’informe tècnic de data 30 d’agost de 2017, emès per la cap de la Unitat d’Ús
Públic i Educació Ambiental de la Direcció Territorial Occidental, amb el vist i plau del
director del parc del Garraf, la part del qual en allò que interessa, diu el següent:
"(...) En sessió de data 22 de maig de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació
administrativa. En aquesta Mesa es va obrir el sobre corresponent a l’única empresa
licitadora:


CARLES SCHNABEL GIMENO

En sessió de data 29 de maig de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent als criteris que depenen
d’un judici de valor de les empreses admeses a licitació.
Els criteris que depenen d’un judici de valor recollits a la clàusula 1.10 del Plec d’explotació i
de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars que regula aquest
contracte, a partir d’ara plec d’explotació, són els següents:
Criteri 1: Elaboració d’un avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament, d’acord
amb el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del plec d’explotació, precisant els
següents aspectes que es valoraran especialment:
a) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte educatiu o pedagògic d’informació i
acollida al visitant cultural i de lleure, d’acord amb la clàusula 3.3.A) del plec
d’explotació. Quant al projecte educatiu o pedagògic es tindrà en compte amb
especial interès la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i
secundària, la programació d’activitats que posin en valor els recursos naturals i
culturals del territori i l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats.
Puntuació fins a 20 punts
b) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals
d’acord amb les línies d’actuació i objectius establerts en la clàusula 3.3.B) del plec
d’explotació. Es valorarà especialment la posada en marxa de les accions ambientals
i ús racional de les energies per fer funcionar l’observatori i la seva divulgació a totes
les persones que la visitin.
Puntuació fins a 20 punts.
c) Proposta per a l’elaboració de projectes de col·laboració amb organismes i entitats
que tinguin com a objectiu la millora de l’oferta d’activitats i serveis de l’equipament
objecte de la concessió en especial amb altres organismes científics astronòmics,
d’acord amb la clàusula 3.3.C) del plec d’explotació.
Puntuació fins a 9 punts
Seguint aquests criteris, s’estableix el següent informe.
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Criteri 1: Elaboració d’un avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament, d’acord
amb el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del plec d’explotació, precisant els
següents aspectes que es valoraran especialment:
a) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte educatiu o pedagògic d’informació i
acollida al visitant cultural i de lleure, d’acord amb la clàusula 3.3.A) del plec
d’explotació. Quant al projecte educatiu o pedagògic es tindrà en compte amb
especial interès la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i
secundària, la programació d’activitats que posin en valor els recursos naturals i
culturals del territori i l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats.
Puntuació fins a 20 punts
a1) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte educatiu o pedagògic
d’informació i acollida al visitant cultural i de lleure. En l’avantprojecte de gestió i
explotació presentat per l’empresa licitadora s’exposa un projecte educatiu que
s’adapta a les necessitats de cada grup escolar o persones visitants, fugint d’un
programari estàndard. Es fa una proposta d’astronomia pràctica i d’observació directa
dels moviments i fenòmens celestes. Es valora positivament aquest aspecte atès que
ofereix una astronomia entenedora que s’ajusta a les necessitats i interessos dels
escolars i a les demandes dels visitants poc experts en la matèria. Així doncs, els
objectius que planteja la proposta són diversos, des de saber orientar-se prenent com
a referència el cel o aprendre a interpretar el que veiem a través d’instruments òptics
complicats i de precisió, a ensenyar els recursos informàtics que tenim a l’abast i
donar a conèixer els mites del cel i els coneixements científics i humanístics en
general.
Les activitats pedagògiques i culturals que proposen són molt variades, amb sessions
d’iniciació a l’observació del cel que s’adapten als diferents tipus de públic i amb varis
instruments astronòmics. Quant a les sessions per les escoles que planteja l’oferta,
amb una temàtica concreta, tallers experimentals de ciència, passejades de ciència
aprofitant l’entorn de l’equipament i cursos per a mestres i professors de primària i
secundària en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Associació
Rosa Sensat i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Barcelona, s’avaluen molt
favorablement ja que s’adeqüen als objectius curriculars de les escoles i posen en
valor els recursos naturals i culturals del Parc i de l’equipament sobretot amb les
passejades de ciència. Tot i així, es troba a faltar en la proposta una major concreció i
desenvolupament dels mecanismes d’avaluació dels resultats de les sessions
educatives.
PUNTUACIÓ CARLES SCHNABEL GIMENO: 15 punts
b) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals
d’acord amb les línies d’actuació i objectius establerts en la clàusula 3.3.B) del plec
d’explotació. Es valorarà especialment la posada en marxa de les accions ambientals
i ús racional de les energies per fer funcionar l’observatori i la seva divulgació a totes
les persones que la visitin.
Puntuació fins a 20 punts.
b1) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals
d’acord amb les línies d’actuació i objectius establers. El professional Carles Schnabel
Gimeno elabora un programa que té en compte la singularitat de l’equipament i els
seus espais. Així, destaca en la seva oferta l’estalvi d’energia amb una proposta
d’il·luminació mínima però suficient per l’equipament amb la utilització de bombetes
de baix consum que afavoreix la pràctica de l’astronomia i també redueix el consum
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elèctric i la contaminació lumínica. També descriu com farà la recollida selectiva de
deixalles, amb un ús racional de l’aigua i la utilització d’una estufa de llenya (de les
desbrossades del Parc) per escalfar l’equipament. Finalment es valora molt
positivament que es proposi donar a conèixer el programa de bones pràctiques als
usuaris de l’Observatori en la Carta de drets i deures que estarà exposada de manera
visible al públic visitant amb una clara intenció informativa i pedagògica.
PUNTUACIÓ CARLES SCHNABEL GIMENO: 20 punts
c) Proposta per a l’elaboració de projectes de col·laboració amb organismes i entitats
que tinguin com a objectiu la millora de l’oferta d’activitats i serveis de l’equipament
objecte de la concessió en especial amb altres organismes científics astronòmics,
d’acord amb la clàusula 3.3.C) del plec d’explotació.
Puntuació fins a 9 punts
c1) Proposta per a l’elaboració de projectes de col·laboració amb organismes i
entitats que tinguin com a objectiu la millora de l’oferta d’activitats i serveis de
l’equipament objecte de la concessió en especial amb altres organismes científics
astronòmics. En l’avantprojecte de gestió presentat per l’empresa licitadora s’exposa
un total de 7 universitats i centres docents, 6 associacions astronòmiques del territori i
internacionals, i tres consells comarcals amb les quals proposa la seva col·laboració:
7 Universitats i Centres docents:
-

ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Associació de Mestres Rosa Sensat
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Barcelona
PAE de Vilanova i la Geltrú
Centres de Recursos Pedagògic de l’entorn del Parc del Garraf.
Ciència en Acció
European Association for Astronomy Educations (EAAE)

6 agrupacions i entitats astronòmiques catalanes i internacionals:
-

Grup de Treball d’Estrelles doble de l’OAG
Agrupació Astronòmica de Sabadell
Agrupació Astronòmica Aster de Barcelona
International Occultations Timing Association (IOTA)
Institut de Ciències de l’Espai (ICE)
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

3 Consells Comarcals de les comarques del Parc del Garraf:
-

Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Els Consells Comarcals són els propers a la zona del Garraf i queden representats un
gran nombre de grups científics importants en l’àmbit de l’astronomia. Tot i així, es
troba a faltar la consideració d’altres organismes i entitats de l’àmbit català o estatal
amb les que es podrien establir acords de col·laboració.
A més, del llistat d’organismes educatius, entitats astronòmiques i de recerca i
organismes de l’entorn del Parc presentat per l’empresa Carles Schnabel Gimeno,
només s’especifica que es procurarà la seva col·laboració, però no es determina com
es desenvoluparan i s’executaran els diferents projectes de col·laboració, ni les
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millores concretes que aquestes col·laboracions poden suposar per les activitats i
serveis que es realitzaran en l’equipament de l’Observatori.
PUNTUACIÓ CARLES SCHNABEL GIMENO: 3 punts
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per
l’empresa licitadora és el següent:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 49 punts)
Carles
Gimeno
a) Gestió d’un projecte educatiu i pedagògic
b) Programa de Bones Pràctiques ambientals
c) Projectes de col·laboració amb entitats
científiques
Subtotal
.(...)”

Schnabel
15
20
3
38

2.- Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica
En data 17 de juliol de 2017 la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va
procedir a l’obertura del sobre número 3 de les empreses admeses, corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica:
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 1.000 euros corresponent a tota la
durada de la concessió................................................................................. fins a 31 punts
S’assignarà la puntuació màxima (31 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció
de les altes, es puntuaran de manera proporcional.
o

L’import de la inversió ofertat pel Sr. Carles Schnabel Gimeno ha estat de 1.000 euros
pels deu anys de durada de la concessió, Així doncs, al no presentar cap millora
respecte a l’import mínim d’inversió establert, la puntuació d’aquest criteri és de 0 punts.

Criteri 2: Millora del preu bàsic (màxim) establert a l’annex II....................... .fins a 20 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes que igualin el preu bàsic (màxim) i la
màxima puntuació a les propostes que ofereixin el preu més baix, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional, d’acord amb la distribució
següent:
-

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

-

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

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

-

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

o

L’oferta presentada pel Sr. Carles Schnabel Gimeno és la següent:

- Preu ofertat per sessió per a grups de 30 alumnes (que es dividiran en dos subgrups de
15) que fan estada a l’Escola de Natura de Can Grau.........6,00 €/hora per alumne.
Tenint en compte que l’oferta millora el preu màxim establert (8,00 €/hora per alumne) i que
no hi ha un altra oferta més baixa, s’atorga la puntuació màxima de 5 punts.
- Preu ofertat per sessió concertada per al públic en general de dues hores (tarda/vespre),
d’acord amb l’annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars (a partir d’ara
PCAP) amb la següent subpuntuació:
- Preu bàsic (màxim) 15,00 € per assistent
Individual...................................................................... oferta: 15,00 € adult/10,00 € infant
- Preu bàsic (màxim) 180,00 € per grup màxim de 20
Persones................................................................................................... oferta: 180,00 €.
En relació al preu ofertat per assistent individual, l’oferta presenta diferents preus distingint
entre adult i infant, fet que no permet valorar-la i per tant s’entén que va al tipus de 15,00 €
per assistent individual, per tant obté 0 punts d’aquest apartat
Quant al preu ofertat per grup màxim de 20 persones tampoc millora a la baixa el preu
màxim establert (180,00 €) i, per tant, la puntuació d’aquest apartat és de 0 punts.
- Preu ofertat per sessió de planetari i observació del Sol, d’acord amb l’annex II del PCAP
(sessió de 30 minuts per a un mínim de 5 persones)....................................5,00 €
L’oferta no millora a la baixa el preu màxim establert (5,00 €) i, per tant, la puntuació
d’aquest apartat és de 0 punts.
- Preu ofertat per curs d’introducció a l’astronomia de 9 hores de durada per un mínim de 8
persones i màxim 20.................................................................................45,00 €
Tenint en compte que l’oferta millora el preu màxim establert (50,00 € per assistent) i que no
hi ha un altra oferta més baixa, s’atorga la puntuació màxima de 5 punts.
Per tant, el quadre de valoració per ordre de puntuació dels criteris avaluables de forma
automàtica és el següent:

EMPRESA
CARLES
GIMENO

SCHNABEL

Criteri 1:
INVERSIÓ

Criteri 2:
MILLORA
MÀXIM

0

5+0+0+5=10
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Finalment, el resum de la valoració de l’oferta presentada per a gestionar el contracte de
gestió del servei públic sota la modalitat de concessió administrativa per a la gestió de
l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc del Garraf,
propietat de la Diputació de Barcelona, tenint en compte els criteris que depenen d’un judici
de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, és el següent:

Empresa
Carles
Gimeno

Schnabel

Puntuació
criteris judici de
valor

Puntuació criteris
avaluació
automàtica

Total
punts

38

10

48

Un cop realitzada la valoració de l’oferta presentada, els sotasignats proposen a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat l’adjudicació de la contractació per a
gestionar l’Observatori Astronòmic del Garraf, situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol” al Parc
del Garraf, propietat de la Diputació de Barcelona, al Sr. CARLES SCHNABEL GIMENO,
amb NIF 46.234.484 E, d’acord amb la seva oferta (...)”.

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió plenària de 27 de juliol de
2015 (Acord 129/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte
del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.c) de la Refosa núm. 1/2016, sobre
nomenament i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, de data 14 d’abril de 2016 i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents:
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb l’informe tècnic emès per la cap de la Unitat
d’Ús Públic i Educació Ambiental, amb el vist i plau del director del parc del Garraf, el
contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió administrativa, per
a la gestió de l’Observatori Astronòmic del Garraf situat a l’edifici anomenat “Can Tòfol”
al Parc del Garraf, propietat de la Diputació de Barcelona, al Sr. Carles Schnabel
Gimeno, amb NIF 46234484-E, per un preu tipus de licitació (inversió) de cent euros
(100€) anuals amb IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta. Aquesta quantitat, el
concessionari l’haurà d’invertir directament en l’equipament en conceptes acordats
prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals s’hauran d’aportar documents
justificatius de les despeses, una vegada iniciada l’activitat.
Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents
a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la persona que ha pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Quart.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil del Contractant i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).”
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
80.- Dictamen pel qual es proposar, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de la pròrroga del Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per la realització
dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial.- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Vist que en data 9 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2017 a l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages Nord (Acord 90/2017). Vist que dit Programa Anual va ser signat per les
parts en data de 23 de març de 2017.
Atès que en data 16 d’octubre de 2017 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages Nord va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució i justificació del Programa Anual 2017 fins al 30 de juny de 2018.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al
Programa Anual 2017, i que afecta als punts setè i novè, en que s’estipulava fins a 31
de desembre de 2017.
Atès la tècnica assignada a donar suport als projectes que desenvolupa aquesta
associació, des del mes de juny ha passat a assumir també altres responsabilitats, i
que a dia d’avui encara no hi ha assignat un tècnic substitut, fet que ocasiona que no
es puguin realitzar dins el termini previst la totalitat dels treballs forestals del Programa
Anual 2017, i per tant, no serà possible executar-los completament abans de la data
fixada.
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Atès que l’addenda el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat
redactada per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa
Anual un cop aquest hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de
Propietaris Forestals.
Que en data 31 d’octubre de 2017, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat
anteriorment.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Atesa la base 35.10 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 de la Diputació de
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la
corresponent addenda.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2017, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord per la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, que es
transcriu a continuació:
“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2017 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS BOSCOS BAGES NORD”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril
de 2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES NORD, representada pel
President, Josep Escaler Terme.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan
de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a
l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc es
gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb els
Programes Anuals.
Vist que en data 9 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa Anual per a l’any 2017 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages Nord (Acord 90/2017). Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data
de 23 de març de 2017.
Atès que en data 16 d’octubre de 2017 el president de l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages Nord va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2017 fins al 30 de juny de 2018.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al Programa
Anual 2017, i que afecta als punts setè i novè, en que s’estipulava fins a 31 de desembre de
2017.
Atès la tècnica assignada a donar suport als projectes que desenvolupa aquesta associació,
des del mes de juny ha passat a assumir també altres responsabilitats, i que a dia d’avui
encara no hi ha assignat un tècnic substitut, fet que ocasiona que no es puguin realitzar dins
el termini previst la totalitat dels treballs forestals del Programa Anual 2017, i per tant, no
serà possible executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que l’addenda el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactada
per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest hagi
estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Que en data 31 d’octubre de 2017, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2017 ha estat aprovada per la
presidència de la Diputació de Barcelona en data de xxxxxxxxxxxxxxxx.
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per actuar,

PACTES
Primer: Modificar, els pactes setè i novè del Programa Anual 2017 per a l’execució del Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages Nord.
Així doncs del pacte setè, on hi diu:
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“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de desembre de 2017. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se durant el primer trimestre de l’any
següent.”

ha de dir:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 30 de juny de 2018. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals, podrà justificar-se durant el tercer trimestre de l’any
2018.”
I del pacte novè, on hi diu:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de desembre de l’any 2017.”
Ha de dir:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
30 de juny de l’any 2018.”
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- AUTORITZAR i disposar la despesa següent, que equival a l’import pendent
de justificar de les actuacions prorrogades a l’acord primer del present dictamen, i el
crèdit de les quals es dóna de baixa del pressupost vigent:
- 3.796,27 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902
de l’exercici 2018.
Tercer.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR l’aplicació de
l’import disposat a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis corresponents
de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, Santpedor,
Sant Joan de Vilatorrada i Súria.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit amb la Fundació Catalana
de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure
educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels
infants i adolescents en situació de pobresa, per un import de 120.000 € (cent
vint 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:
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“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 18 de
desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la promoció, el suport i
la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir
l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 28 de gener de 2015 i va ser prorrogat,
per a l’any 2017, per Acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de
2016.
3. El pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
Fonaments de dret
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a
la consecució de finalitat d’interès comú.
2. Vista la base 30.18. de l’execució del pressupost 2017 de la Diputació de
Barcelona, la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que
per la seva naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un
centre gestor, d’una o de diferents Àrees.
3. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, els centres gestors han redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
4. Vist que l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials.
5. Vist que segons el que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat,
l’entitat ha presentat declaració responsable de disposar de les certificacions
establertes per la Llei esmentada.
6. Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
476

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada
per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret
núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al 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 pròrroga, per a l’any 2018, del conveni de col·laboració,
subscrit en data 28 de gener de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Catalana de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure
educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants
i adolescents en situació de pobresa.
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2018, al
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000,00.-€) Euros, que es
desglossen de la següent manera:
- Vint-i-vuit mil (28.000,00.-) Euros per a la promoció, el suport i la difusió a les
activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la
seva articulació al territori, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60103/23101/48917, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
- Noranta-dos mil (92.000,00.-) Euros per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels
infants i adolescents en situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana
de l’Esplai i les seves entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o
de famílies amb pocs recursos econòmics; dels quals Quinze mil (15.000,00.-)
Euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48916 i Setanta-set
mil (77.000,00.-) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60103/23101/48917, del
pressupost de la Corporació per a l’any 2018 i condicionat a l’habilitació del crèdit
adequat i suficient.
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït
formalment, o bé la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31
de març de 2019, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos
així com de l‘adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució, de
la següent manera:
- Informe tècnic per un import de 28.000,00.- Euros acreditant les actuacions
realitzades per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i
del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. Si
aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per
la cap del Servei de Suport de Programes Socials.
- Informe tècnic per un import de 92.000,00.- Euros acreditant les actuacions
realitzades per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en
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situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves
entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs
recursos. Si aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser
conformat per la cap del Servei de Suport de Programes Socials i pel cap de
l’Oficina del Pla Jove.
En qualsevol dels casos aquests informes incorporaran informació econòmica suficient
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de
l’actuació.
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai.”
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit amb la Fundació Pere
Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes
socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social,
per un import de 120.000 € (cent vint 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:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 18 de
desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la millora de l’atenció i
de la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència
en situació de risc social.
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 23 de febrer de 2015 i va ser prorrogat,
per a l’any 2017, per Acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de
2016.
3. El pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
Fonaments de dret
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a
la consecució de finalitat d’interès comú.
2. Vista la base 30.18. de l’execució del pressupost 2017 de la Diputació de
Barcelona, la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que
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per la seva naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un
centre gestor, d’una o de diferents Àrees.
3. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, els centres gestors han redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
4. Vist que l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials.
5. Vist que segons el que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat,
l’entitat ha presentat declaració responsable de disposar de les certificacions
establertes per la Llei esmentada.
6. Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada
per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret
núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al 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 pròrroga, per a l’any 2018, del conveni de col·laboració,
subscrit en data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Pere Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius
adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social.
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2018, al
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000,00.-€) Euros, que es
desglossen de la següent manera:
- Noranta-dos mil Euros (92.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon
que enumera les actuacions objecte del conveni, dels quals Setanta-set mil
(77.000,00.-€) euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60103/23101/48918 i
quinze
mil
(15.000,00.-€)
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60300/23110/48915, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
- Vint-i-vuit mil (28.000,00.-€) euros per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
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G/60103/23101/48918, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
Previ al pagament la Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi
constituït formalment, o be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31
de març de 2019, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la
següent manera:
- Informe tècnic per un import de Noranta-dos mil (92.000,00.-€) Euros acreditant les
actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 1 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació
Pere Tarrés haurà de ser conformat per la cap del Servei de Suport de Programes
Socials i pel cap de l’Oficina del Pla Jove.
- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000,00.-€) Euros acreditant les
actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 2 del pacte segon que
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació
Pere Tarrés haurà de ser conformat per la cap del Servei de Suport de Programes
Socials.
En qualsevol dels casos aquests informes incorporaran informació econòmica suficient
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de
l’actuació.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de
períodes d’activitat.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Pere Tarrés.”
83.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de les bases de participació en la primera fase del programa “Auditories i
intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de
Barcelona, i la seva publicació en el BOPB.- 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:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 31 de març de
2016, van ser aprovades les Bases de participació en la primera fase del programa
"Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” (BOPB 11
d’abril de 2016).
A la Base VIII s’estableix una vigència des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i estendran la seva vigència fins al 31 de
desembre de 2017, amb la possibilitat de prorrogar-se per un any mes.
Malgrat aquesta possibilitat de pròrroga per a l’any 2018, es considera convenient
aprovar unes noves Bases, que substitueixin les publicades en el BOPB d’11 d’abril de
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2016, per tal d’incloure modificacions que permetin ajustar-les a l’experiència
acumulada en aquest darrer any i mig.
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis que atribueix l’article 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del
Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa la base 30, punt 18, de les Bases d’execució del pressupost 2017 de la
Diputació de Barcelona sobre despeses transversals que afectin a àmbits de gestió de
més d’un centre gestor, d’una o de diferents àrees, i que portin associades despeses
amb càrrec a aplicacions pressupostàries dels seus respectius orgànics, i tenint en
compte que el Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones actuarà com a
responsable de l’expedient.
Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016
(apartat 3.4.i.1)), i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i
publicat al 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 les Bases de participació en la primera fase del programa “Auditories
i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de
Barcelona, 2018-2019, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de
participació dels ens locals de la província de Barcelona, el text de les quals es
transcriu a continuació:
“Bases de participació en la primera fase del programa Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica, 2018-2019.
I.

Destinataris del programa

Són destinataris del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica” els ajuntaments de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants, que
poden delegar la gestió d’aquest projecte a un ens supralocal.
En el cas que es produeixi aquesta delegació, l’ens supramunicipal haurà de comunicar a la
Diputació de Barcelona que es fa càrrec de la gestió, seguiment i coordinació en
representació del/s ens local/s que li hagi/n delegat.
II.

Descripció i objectius del programa

El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica té com
a finalitat millorar l’eficiència energètica d’aquests habitatges, reduir les despeses de
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subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les
persones beneficiàries.
Els objectius del programa són, en la primera fase:
 Conèixer les necessitats dels habitatges en situació de pobresa energètica i identificar
possibles actuacions per a la millora de l’eficiència energètica.
 Millorar l'eficiència energètica de les llars en situació de pobresa energètica i les
condicions de confort i salubritat.
 Reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en situació de pobresa
energètica.
 Capacitar a les persones beneficiàries per a un ús més eficient dels subministraments
bàsics.
 Aportar elements de diagnòstic social relacionat amb els impactes de la pobresa
energètica i reduir els riscos d’exclusió social.
 Identificar els habitatges amb necessitats d’intervenció més àmplies, els quals podran
passar a una segona fase del programa i tindrà l’objectiu de millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en situació de major vulnerabilitat energètica.
El programa contempla, en aquesta primera fase:
 La realització d’una auditoria energètica en el domicili.
 Petites intervencions d’instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de l’eficiència
energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes
amb interruptor, sota-portes…).
 Assessorament individualitzat al domicili sobre pautes de consum eficients.
 Formació grupal a les persones beneficiàries en eficiència energètica.
 Assessorament tarifari d’ajustament de contractes a les necessitats reals de les llars i
realització de tràmits amb les companyies, amb l’objectiu de reduir les despeses de
subministraments.
III.

Beneficiaris del programa

Els beneficiaris del programa seran les persones en situació de pobresa energètica
identificades pels Serveis Socials Bàsics dels ens locals participants.
Les persones beneficiàries hauran de complir amb les següents condicions:
a) Que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial amb ingressos inferiors a 2
vegades l’IRSC, si viuen soles, o ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta
d’unitats de convivència, o ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones
amb discapacitats o amb gran dependència.
b) Signar el model de “Compromís de participació”. Es consideraran persones beneficiàries
tant la persona que signa el compromís de participació com el conjunt de persones que
conviuen a la llar.
c) Preferentment, ser la persona titular dels contractes de subministraments de l’habitatge i
aquest constituir el seu domicili habitual i permanent. En cas de no ser el titular dels
contractes de subministraments, la persona ha de viure al domicili o s’hi ha de poder
comunicar fàcilment i estar disposat/da a col·laborar amb tràmits administratius.
Els habitatges on s’intervindrà hauran de complir amb les següents condicions:
a) Estar connectat a la xarxa de forma legal i no tenir el comptador manipulat.
b) Mantenir un estat mínim de conservació. No pot estar en una situació constructiva molt
deficient, com ara finestres trencades o forats a la paret que donin a l’exterior.
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c) L’habitatge pot ser de propietat o lloguer. Si és de lloguer, el contracte ha de tenir una
vigència mínima d’un any des de la signatura del compromís de participació.
d) En cas de tenir factures de subministraments pendents de pagament, els serveis socials
bàsics han de tramitar una ajuda d’urgència social o, en el seu cas, cercar acords de
fraccionament del deute entre usuaris i comercialitzadora, per tal de procedir al
pagament i poder participar en el projecte.
Preferentment seran beneficiàries aquelles persones i llars que es trobin en alguna de les
següents situacions:
 Que hagin rebut ajudes d’urgència social per fer front al pagament de subministraments
bàsics en el darrer any.
 En situació de tall o avís de tall dels subministraments bàsics.
 Amb factures d’aigua, electricitat i gas elevades, o desajust entre el que diuen que
consumeixen i les factures que paguen.
 Vulnerabilitat energètica tenint en compte les necessitats personals: infants, gent gran,
persones amb malalties cròniques, persones amb discapacitat...
IV. Desenvolupament del programa
La primera fase del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica” serà prestat a cada ens local per una empresa que s’encarregarà de la
realització de totes les activitats associades a aquesta primera fase del programa. Aquestes
empreses han estat contractades per la Diputació de Barcelona mitjançant procediment de
contractació obert.
A.
-

-

-

-

B.
-

Formalització dels ens locals de la participació al programa
La Diputació de Barcelona informarà als ens locals sobre les característiques del
programa i lliurarà la documentació que correspongui.
Els ens locals que vulguin participar en el programa hauran de sol·licitar i formalitzar la
seva participació a través del Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals,
presentant sol·licitud en la forma i els terminis que es detallen al Catàleg. A més, hauran
de sol·licitar adherir-se a les Bases de participació a través del document model
“Sol·licitud d’adhesió a les Bases de participació en la primera fase del programa
Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”.
La Diputació de Barcelona assignarà als municipis que hagin fet la sol·licitud un nombre
d’intervencions, d’acord amb la demanda expressada per l’ens i criteris poblacionals, i
comunicarà a cadascun dels ens locals el nombre d’intervencions que els han estat
assignades.
La Diputació de Barcelona podrà fer una reassignació de les intervencions no
acceptades, segons els mateixos criteris poblacionals i en funció de la demanda
municipal total realitzada. En cas que s’hagin produït modificacions, comunicarà als ens
locals implicats les assignacions definitives.
Els recursos destinats a les intervencions que finalment s’executin en cada ens local
participant, en tant que constitueixen un recurs material del Catàleg de serveis de l’any
2017 i 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” qua atorga la Diputació de
Barcelona, adoptaran la forma de concessió per resolució d’aprovació.
Selecció dels habitatges beneficiaris
La Diputació de Barcelona comunicarà a cadascun dels ens locals les dades de
l’empresa contractista. L’empresa facilitarà al referent de l’ens local les dades de la
persona que assumeixi la coordinació i la interlocució.
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-

-

C.
-

Els serveis socials bàsics municipals seleccionaran les persones beneficiàries i
habitatges, d’acord amb les condicions i criteris establerts en les presents Bases.
Els serveis socials bàsics informaran a la persona beneficiària de les característiques i
els requeriments per a participar del programa, d’acord amb les pautes establertes al
document model “Descripció del programa Auditories i intervenció als habitatges en
situació de pobresa energètica. Guió per als ens locals”, i gestionaran la signatura del
compromís de participació, d’acord amb el document model “Compromís de participació”.
Els ens locals faran arribar el llistat de beneficiaris seleccionats a l’empresa contractista
mitjançant el model “Informe de derivació a l’empresa contractista” en un termini màxim
de 15 dies naturals des de que la Diputació els comuniqui les dades de l’empresa
contractista.
Auditoria energètica i intervenció a les llars beneficiàries
L’empresa concertarà una primera visita al domicili de la persona beneficiària que ha
signat el compromís de participació i comunicarà a la persona interlocutora municipal la
data de la visita a efectes de si considera necessari que un professional de serveis
socials hi sigui present. La durada estimada d’aquesta primera visita és de dues hores.
En aquesta primera visita es preveuen les següents accions:
 Instal·lació d’aparells de monitoratge de consums elèctrics.
 Recollida d’informació: dels elements estructurals i dades de consum energètic de
l’habitatge i registre de dades sociolaborals, de salut, i d’hàbits d’ús en relació al
consum energètic de les persones que hi viuen.
 Detecció inicial d’actuacions i possibles materials a instal·lar per millorar l’eficiència
energètica de l’habitatge.
 En cas que es detectin en les visites al domicili situacions de risc per a la seguretat,
insalubritat o d’emergència social, comunicar-les al referent de l’ens local amb la
màxima urgència.

-

L’empresa concertarà, com a mínim, una segona visita al domicili de la persona
beneficiària que comunicarà prèviament a la persona interlocutora municipal a efectes de
si considera necessari que un professional de serveis socials hi sigui present. La durada
estimada d’aquesta segona visita és d’una hora i mitja.
En aquesta segona visita les empreses contractistes portaran a termes les següents
accions:
 Recollida dels aparells de monitoratge i primer retorn a les persones beneficiàries.
 Instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de l’eficiència energètica (bombetes
de baix consum, rivets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor,
sota-portes, etc.) amb assessorament sobre hàbits de consum energètic més eficient i
sobre l’ús dels elements instal·lats. També es lliurarà la guia sobre hàbits de consum
eficients elaborada per la Diputació de Barcelona.
 Assessorament tarifari individualitzat (tarifa i potència contractada, canvi de companyia
si s’escau, possibilitats de sol·licitar bo social...) per a l’optimització dels contractes i
ajustament a les necessitats reals de les llars.
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 Identificació d’intervencions més àmplies encaminades a millorar l’eficiència energètica
de l’habitatge, acompanyades d’un pressupost estimat. Totes aquestes propostes
podran passar a una segona fase del programa.
-

D.

Si durant la segona visita s’identifiquen possibles actuacions sobre les tarifes que
permetin l’optimització dels contractes per reduir despeses, les empreses contractistes
seran les encarregades de realitzar totes aquelles gestions necessàries davant les
companyies subministradores. En aquests casos caldrà que les persones titulars dels
subministraments signin l’autorització pertinent.
Formació

Un cop realitzades les segones visites, per a la capacitació de les persones beneficiàries,
les empreses contractistes portaran a termes les següents accions:
-

E.

Impartir la formació a les persones beneficiàries, de forma agrupada, en el territori on es
desenvolupa la intervenció.
Enviar la proposta de la programació de la formació a la Diputació de Barcelona per a la
seva validació.
Convocar a les persones beneficiàries a la formació, d’acord amb els ens locals on
pertanyen les persones beneficiàries convocades, i facilitant que els professionals de
serveis socials puguin ser presents a la formació si ho consideren adient.
Mesurar la satisfacció de les persones beneficiàries amb la formació.
Control i avaluació

Per al control i avaluació del programa, les empreses contractistes hauran d’elaborar els
següents informes:
-

-

Informe individual per a cada habitatge. Aquest informe serà molt senzill, amb informació
bàsica de les actuacions realitzades. La Diputació de Barcelona lliurarà aquest informe
als ens locals i correspondrà als ens locals fer-ne la devolució a la persona beneficiària.
Informe agregat per a cada ens local, sempre que s’hi hagin fet més de sis intervencions.
Es lliurarà a la Diputació de Barcelona que el traspassarà a cadascun dels ens locals.
Informe final que presentarà de forma agregada els resultats globals i tota la informació
generada durant el projecte. Es lliurarà a la Diputació de Barcelona que en farà la difusió
que consideri pertinent.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i supervisions de
les intervencions que consideri oportuns.
Així mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran realitzar
els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns.
V. Gestió del programa
Correspon als ens locals les següents tasques:
a) Sol·licitar el programa al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, en el termini i
procediment establert per la Diputació de Barcelona i, a més, adherir-se a les presents
Bases de participació d’acord amb el model proposat.
b) Comunicar a la Diputació de Barcelona el nombre d’intervencions sol·licitades, en un
termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació per part de la Diputació de
Barcelona.
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c) Identificar i seleccionar des de serveis socials bàsics municipals els habitatges objecte
de la intervenció, d’acord amb les condicions de les persones i llars beneficiàries
establertes en les presents Bases, i d’acord amb el nombre màxim d’intervencions
assignades a cada municipi per la Diputació de Barcelona.
d) Identificar i seleccionar des de serveis socials bàsics els habitatges objecte de la
intervenció per reemplaçar possibles baixes o renúncies.
e) Si els habitatges seleccionats tenen factures de subministraments pendents de
pagament, tramitar una ajuda d’urgència social o, en el seu cas, cercar acords de
fraccionament del deute entre usuaris i comercialitzadora, per tal de procedir al
pagament i poder participar al programa.
f) Informar a les persones seleccionades de les característiques i els requeriments per a
participar del programa, d’acord amb les pautes establertes per la Diputació de
Barcelona al document model “Descripció del programa Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica. Guió per als ens locals”.
g) Obtenir el compromís de participació i l’autorització signada de la persona beneficiària,
d’acord amb el document model “Compromís de participació”.
h) Enviar, segons model, l’informe de derivació de les llars beneficiàries a l’empresa
contractista en el termini màxim de 15 dies naturals des de que la Diputació notifiqui a
l’ens local les dades de l’empresa contractista.
i) Designar una persona com a referent de l‘ens local única per al programa.
j) Si l’ens local ho considera necessari un professional de serveis socials podrà assistir a la
primera visita al domicili de les persones beneficiàries i a totes les visites al domicili que
faci l’empresa contractista.
k) Facilitar un espai que reuneixi les característiques adients per a la impartició de la
formació grupal per a les persones beneficiàries, en cas que es realitzi en el seu territori.
l) Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la
persona que designi la Diputació de Barcelona i la que designi l’empresa contractista.
m) Informar a l’empresa i a la Diputació de Barcelona de totes les incidències que es
produeixin.
n) Notificar a l’empresa contractista les baixes d’expedients que es produeixin mitjançant el
canal i documentació de gestió que es proposi, i les sol·licituds que reemplacin les
baixes.
o) Fer devolució, en el termini i forma que consideri, a les persones beneficiàries que han
signat el compromís de participació de l’informe per a la llar beneficiària que haurà
elaborat l’empresa contractista.
Tots els documents model que es citen en aquestes Bases es podran trobar a la següent
pàgina web de l’Àrea d’Atenció a les Persones, http://www.diba.cat/web/benestar/auditories
Correspon a la Diputació de Barcelona les següents tasques:
a) Assignar el nombre màxim d’intervencions als ens locals demandants del programa,
segons la demanda expressada i criteris poblacionals.
b) Procedir a la contractació de l’empresa o empreses, segons lots territorials, per la
realització de les activitats previstes en el programa.
c) Finançar en un 100% la primera fase del programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica”.
d) Designar un referent tècnic de la Diputació per al seguiment i execució del programa per
a cada lot, i notificar-lo als ens locals i a les empreses contractistes. Aquest referent pot
ser del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o de l’Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i Sostenibilitat o l’Oficina d’Habitatge de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
e) Notificar als ens locals les persones referents que les empreses contractistes designin.
f) Notificar a les empreses contractistes les persones referents dels ens locals.
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g) Realitzar les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.
h) Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell corporatiu i als municipis,
així com dels resultats i del material de difusió externa resultant.
La gestió del programa es durà a terme de forma conjunta entre els següents centres
gestors de la Diputació de Barcelona: el Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, que actuarà com a responsable de l’expedient; l'Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; i l'Oficina d'Habitatge també de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. S’efecturarà una distribució territorial de la gestió en funció
dels lots que es determinin en el procés contractual. La coordinació amb els ens locals i les
empreses contractistes es durà a terme des del centre gestor al que se li hagi assignat el/s
lot/s.
El programa s’ofereix al Catàleg de Serveis de Benestar Social.
Correspon a l’empresa contractista les següents tasques:
a) Designar la persona de l’empresa que actuarà com a referent del programa.
b) Realitzar una auditoria energètica en el domicili de les persones beneficiàries amb
instal·lació d’aparells de monitoratge del consum.
c) Realitzar petites intervencions d’instal·lació d’elements de baix cost per a la millora de
l’eficiència energètica (bombetes de baix consum, virets per a les finestres,
temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes, etc.).
d) Donar consells individualitzats en el domicili de les persones beneficiàries sobre pautes
de consum eficients i lliurar la guia sobre hàbits de consum eficients elaborada per la
Diputació de Barcelona.
e) Organitzar i impartir formació grupal a les persones beneficiàries sobre eficiència
energètica i drets dels consumidors.
f) Oferir assessorament individualitzat a les persones beneficiàries sobre l’optimització i
l’ajustament de contractes a les necessitats reals de la llar.
g) Realitzar, quan s’escaigui, en nom i amb autorització de la persona titular dels
subministraments, els tràmits amb les companyies subministradores per modificar la
potència contractada, sol·licitar el bo social o realitzar altres gestions amb l’objectiu de
reduir les despeses de subministraments.
h) Realitzar el monitoratge i avaluació de les intervencions realitzades.
i) Elaborar un informe per cada habitatge objecte de la intervenció, un informe agregat per
a cada ens local amb més de sis intervencions i un informe global per la Diputació de
Barcelona.
j) Identificar els habitatges amb necessitats d’intervenció més àmplies, els quals podran
passar a una segona fase del programa i tindrà l’objectiu millorar l’eficiència energètica
dels habitatges en situació de major vulnerabilitat energètica.
k) En cas que es detectin en les visites al domicili situacions de risc per a la seguretat,
insalubritat o d’emergència social, comunicar-les al referent de l’ens local amb la màxima
urgència.
VI. Finançament del programa
La contractació de les empreses auditores té un cost anual màxim de 412.703,22 € (IVA
inclòs), i el finançament va íntegrament a càrrec de la Diputació de Barcelona.
Els contractes amb les empreses que presten el servei al territori no es perllongaran més
enllà del 9 de juliol de 2019, pròrrogues incloses.
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Mitjançant aquest programa es preveu intervenir en un nombre estimat de 1.600 habitatges
a l’any.
Cost mig estimat per intervenció .......................................................... 258,00 €/intervenció
El preu és amb IVA inclòs.
VII. Distribució territorial de les intervencions
La preassignació inicial del nombre d’intervencions per municipi es farà en funció del
nombre d’habitants de cadascun d’ells, segons les dades que constin al padró municipal de
l’any en curs. Posteriorment, en funció dels municipis sol·licitants del programa i fins a la
finalització dels crèdits pressupostaris fixats per a l’execució de les intervencions, la
Diputació de Barcelona farà l’assignació definitiva del nombre d’intervencions.
En la preassignació inicial, la Diputació de Barcelona establirà una reserva d’almenys dues
intervencions per a tots aquells municipis amb població inferior als 5.000 habitants, garantint
d’aquesta forma l’oportunitat de participar de tots els ens locals de la demarcació de
Barcelona.
VIII. Vigència
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2018 i estendran la seva vigència fins
el 15 de juliol de 2019.
IX. Protecció de dades de caràcter personal
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de
dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de
l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el
tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa,
així com al Reglament General de Protecció de Dades d’obligat compliment a partir del 25
de maig de 2018.
Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables del tractament dels
respectius fitxers que contenen les dades de caràcter personal necessàries per a dur a
terme les actuacions previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de
Barcelona a encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis
mesos posteriors a la vigència del Programa No obstant això, la Diputació pot conservar-ne
una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar
responsabilitats de l'execució de la prestació.
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans
competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna de les
instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altre disposició en matèria de protecció de
dades, informarà immediatament a l’ens responsable.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a
la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
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d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa
“Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”.
b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
 La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar
les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir
a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius
fitxers, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al tractament
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en
aquestes Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció
dels beneficiaris del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de
pobresa energètica”. La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del
tractament, formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar
les obligacions que assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les dades
personals. que seran les mateixes adoptades per aquesta en les presents Bases. Si el
subencarregat ho incompleix, la Diputació com a encarregada inicial continua sent
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les
obligacions. L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les
comprovacions que consideri oportunes realitzar.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
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f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de
comunicar a l’Ens responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap
cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si
escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
j) Dret d’informació/consentiment
Correspon a l’ens local responsable facilitar el dret d’informació i recollir el consentiment
a través de la signatura del Document de compromís de participació tal i com s’estableix
al punt V. Gestió del programa.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del Responsable dels Serveis
Socials, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
4) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades
per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
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l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels requisits que
s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema
nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que
determini la Diputació, el “Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat
en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació i el
que estableix el “Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (RGPD), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per
a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
o) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identititat i les dades de
contacte a l’Ens local Responsable.
p) Destí de les dades.
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els
suports on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
q) La Diputació de Barcelona i els seus treballadors implicats en la realització de
tractaments de dades de caràcter personal queden expressa i especifícament obligats a
complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l’art. 10 de la LOPD, sobre tota
aquella informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que poguessin
conèixer com a conseqüència del compliment de l’objecte de les presents Bases,
obligacions que susbsistiran fins i tot desprès de finalitzar el present encàrrec.
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r) No es permet la difusió, ni l’accés ni la comunicació ni la cessió, ni tan sols per a la seva
conservació, a terceres persones, sense autorització del Responsable del fitxer.
s) La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot aplicant
les mesures de seguretat de nivell alt per al seu tractament en qualsevol suport
establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
t) En el cas que durant la realització dels treballs objecte de les presents Bases,
l’encarregat rebi una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’ens
local responsable del fitxer en el termini màxim de 24h.
u) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució
dels treballs realitzats, en qualsevol suport (electrònic o paper) obligació aquesta que es
projectarà també sobre l’empresa contractada.
v) Finalitzada la relació contractual l’encarregat podrà conservar, adientment bloquejades,
les Dades de Caràcter Personal que hagin estat objecte de tractament, únicament
durant el període de temps en el que puguin derivar-se responsabilitats de la seva
relació amb l’Ajuntament de …………………., Responsable del Fitxer. A més la Diputació
de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d’estudis o estadístiques a nivell d’agregació de la informació. Per aquest cas les dades
objecte de tractament estaran anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat
en el seu tractament.
w) Si el Contractista o el Centre de Procés de Dades estan fora d’Espanya, o és previst
que es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori de la UE caldrà que
prèviament al tractament es compleixi amb els següents requisits:
-

Informar al Responsable del fitxer del tipus de tractament a realitzar i de quin és el
país destinatari de la transferència, per tal que procedeixi a valorar si cal
sol·licitar autorització de l’Agència Espanyola de Protecció de D ades (AEPD) per
a la realització de la transferència internacional de dades.

-

En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de
dades caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora
del territori espanyol.

Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers,
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al tractament
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels
beneficiaris del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica”. La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament,
formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les obligacions
que assumeix l’empresa/entitat bcontractada en el tractament de les dades personals. que
seran les mateixes adoptades per aquesta en les presents Bases. L’esmentat contracte
restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que consideri oportunes realitzar.

Segon.- Publicar les Bases de participació en el programa “Auditories i intervenció als
habitatges en situació de pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per al seu general coneixement.
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Tercer.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a la formalització de quants documents siguin necessaris per al
desenvolupament i execució del programa “Auditories i intervenció als habitatges en
situació de pobresa energètica”.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
84.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les
al·legacions presentades pel Centre d’Acolliment per Estrangers en relació amb
els acords adoptats per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 11 de
maig de 2017, de revocació inicial parcial de la subvenció concedida a
l’esmentada entitat per a l’actuació “Centre d’acolliment per estrangers”,
atorgada en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 30 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. acords 30/14),
es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, les quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la referida
convocatòria de subvencions, el dia 8 de maig de 2014, va acordar (acord núm.
194/14) atorgar els ajuts econòmics a aquelles entitats participants que havien
obtingut, en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la
sol·licitud de subvenció, una puntuació superior o igual a 65 punts.
3. En el marc de la referida convocatòria de subvencions 5623/2014, el Centre
d’Acolliment per a Estrangers, NIF V60662293, va ser beneficiat amb una
subvenció màxima de 2.050,00€.
4. La Diputació de Barcelona, el dia 2 de juliol de 2014, va pagar (operació de
reconeixement d’obligació número 1404026100) 1.025,00€ al Centre d’Acolliment
per a Estrangers. Aquest pagament es va realitzar en concepte d’avançament del
50% de la subvenció atorgada, d’acord al previst a les Bases reguladores. El 50%
restant (1.025,00€) es va abonar (operació de reconeixement d’obligació número
1504033507) a l’esmentada entitat el 5 de novembre de 2015.
5. En data 11 de maig de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
(registre d’acords 212/17) va acordar aprovar, inicialment, la revocació parcial de la
subvenció concedida a l’esmentat centre per a l’actuació “Centre d’acolliment per
estrangers”, per un import de 225,34€, per considerar que una part de les despeses
justificatives presentades eren despeses indirectes i superaven el 5% de les
despeses directes justificades; així com, atorgar a l’esmentada entitat un termini
d’audiència de quinze dies hàbils per presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportuns.
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6. En data 22 de juny de 2017 i dins el termini per formular al·legacions, l’entitat
Centre d’Acolliment per a Estrangers, va presentar escrit d’al·legacions a la
proposta de revocació parcial, justificant la vinculació directa de les despeses a
l’activitat desenvolupada i, per tant, que les mateixes no es poden considerar
despeses indirectes.
7. Per tot l’exposat i mitjançant informe del cap del Servei de Convivència, Diversitat i
Participació Ciutadana, de 5 de juliol de 2017, es proposa acceptar les al·legacions
presentades pel Centre d’Acolliment per a Estrangers, considerant que les
despeses no poden tenir la consideració d’indirectes.
Fonaments de dret
1. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR les al·legacions presentades pel Centre d’Acolliment per
Estrangers en relació als acords de la Junta de Govern, de data 11 de maig de 2017,
de revocació inicial parcial de la subvenció concedida a l’esmentada associació per a
l’actuació “Centre d’acolliment per estrangers”, atorgada en el marc de la convocatòria
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial parcial de la subvenció
esmentada a l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva.
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords al Centre d’Acolliment per Estrangers.”
85.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les
al·legacions presentades per l’Associació Dones amb Empenta, relatives a
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de març
de 2017, de revocació inicial de la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a
finançar l’actuació “La Salut de les Dones: Diversitat i Realitats”, en el marc de la
convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre; així com, les Bases
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reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
3. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017,
es va aprovar inicialment, entre d’altres, la revocació total de la subvenció
concedida a l’ ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA, per un import de QUATRE
MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
(4.490,47€), per finançar l’actuació “La Salut de les Dones: Diversitat i Realitats”.
4. En data 16 de maig de 2017 i dins el termini per formular al·legacions, l’esmentada
entitat va presentar escrit d’al·legacions a la proposta de revocació parcial,
argumentant les esmenes derivades de la revisió formal del compte justificatiu i,
posteriorment, va presentar de nou al Registre de Factures d’aquesta corporació la
justificació de la subvenció revocada inicialment.
5. Esmenada correctament la justificació i mitjançant informe de la cap de la Secció de
Projectes i Programes de l’Oficina de les Dones i LGTBI, de data 28 de setembre
d’enguany, es proposa el pagament de l’import íntegre de la subvenció.
Fonaments de dret
1. Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016 (apartat 3.3.b)), i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En conseqüència, pels motius exposats i d’acord amb la normativa aplicable, es
proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR les al·legacions presentades per l’ASSOCIACIÓ DONES AMB
EMPENTA, amb NIF núm. G61266649, relatives a l’acord de la Junta de Govern, de
data 30 de març de 2017, de revocació inicial de la subvenció atorgada a l’esmentada
entitat per finançar l’actuació “La Salut de les Dones: Diversitat i Realitats”, per un
import de 4.490,47 euros, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a
entitats sense ànim de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial de la subvenció esmentada a
l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de QUATRE MIL QUATRE-CENTS
NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (4.490,47€) a favor de
l’ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA, amb NIF núm. G61266649, per fer front al
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pagament de l’import pendent de la subvenció esmentada a l’apartat primer de la part
resolutiva; amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900.
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a l’ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA.”
86.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació LGTB
Terrassa per a finançar el “Projecte per la diversitat afectivosexual i d’identitat
de gènere a Terrassa”, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions
a entitats sense ànim de lucre.- 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, per acord núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions; les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15). Concretament,
en el cas de l’ Associació LGTB Terrassa es va atorgar una subvenció, per un
import de 1.303,53€, per finançar el “Projecte per la diversitat afectivosexual i
d’identitat de gènere a Terrassa”.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
4. Com a resultat de la revisió de la justificació entrada dins de termini al Registre de
Factures, s’observa que l’import total justificat és de 853,98€. En canvi, el pagament
total abonat a aquesta entitat és de 1.303,53€: un primer pagament de 651,76€ en
concepte de bestreta (operació comptable núm. 1504030301) i un segon pagament,
prèvia justificació de les despeses de l’actuació subvencionada, de 651,77€
(operació comptable núm. 1604036428). En aquest sentit, i atenent a l’import
justificat, l’import del segon pagament hauria d’haver estat de 202,22€. En
conseqüència, escau exigir el reintegrament de 449,55€.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
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2. Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016 (apartat 3.3.b), i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació LGTB Terrassa per finançar
el “Projecte per la diversitat afectivosexual i d’identitat de gènere a Terrassa, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
Segon. CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini,
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- DECLARAR l’obligació de l’Associació LGTB Terrassa de reintegrar l’import
de 449,55€, en el cas que la revocació esdevingui definitiva.
Quart.- El reintegrament de l’import esmentat al punt anterior s’haurà d’efectuar
d’acord amb els terminis recollits a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, els quals
es reprodueixen a continuació:

Beneficiari

Associació
LGTB
Terrassa

NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
pagat

Import
justificat

Import
reducció
subv. per
menor
import
justificat

G66142001

Projecte per la
diversitat
afectivosexual i
d’identitat
de
gènere
a
Terrassa

1.303,53€

1.303,53€

853,98€

449,55€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

1503001626

24

o Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data
fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
o Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des d’aquella
data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
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El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, número ES3301826035440201609428, o bé efectuant el
pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació LGTB Terrassa.”
87.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a l’Asociación de
Estudiantes Colombianos en Cataluña per a finançar el projecte “Llavors de
convivència”, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
3. Entre d’altres, es va atorgar una subvenció a l’Asociación de Estudiantes
Colombianos en Cataluña per a finançar el projecte “Llavors de convivència”, per un
import de 2.598,99 euros.
4. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
5. En data 31 de març de 2016, dins del termini establert, l’esmentada entitat va
presentar la documentació justificativa de la subvenció i mitjançant informe emès
pel cap del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, de 5 de maig
de 2016, es va proposar l’abonament de l’import íntegre de la subvenció
(reconeixement d’obligació núm. 1604019880).
6. A la proposta d’informe de control dels pagaments avançats i control financer de
subvencions, exercici 2016, en relació a la subvenció referida anteriorment es
relacionen les següents incidències:
 No s’ha acreditat el compliment de l’obligació de donar difusió del suport de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte.
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 No s’ha acreditat el pagament de les factures indicades en els ordres de
despeses núm. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, per un import de 1.480,96 euros, el
qual suposa més del 50% de l’import de la subvenció.
 No consten a l’expedient els rebuts signats pels alumnes beneficiaris de les
despeses de transport (des de l’ordre de despesa núm. 10 fins al 14 i d’import
1.349,25 euros), motiu pel qual no es pot verificar el vincle de la despesa amb
l’objecte de la subvenció.
 No s’ha acreditat la situació d’exempció d’IVA de l’entitat, fet que és
imprescindible per poder demostrar que l’IVA imputat a la subvenció no és
recuperable per part del beneficiari.
7. Per tot l’exposat i d’acord amb els suggeriments de la proposta d’informe referida al
paràgraf anterior, es proposa la revocació íntegra de l’esmentada subvenció i la
incoació del respectiu expedient de reintegrament.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 6573/2015; així com la forma i els documents que cal presentar per
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 17, 18, 19, 20, 21 i 22).
3. Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016 (apartat 3.3.b), i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a l’Asociación de Estudiantes Colombianos
en Cataluña, per un import de 2.598,99€, per finançar el projecte “Llavors de
convivència”, en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.
Segon. CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
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prova que consideri oportunes per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini,
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. DECLARAR l’obligació de l’Asociación de Estudiantes Colombianos en
Cataluña de reintegrar l’import de 2.598,99€, en el cas que la revocació esdevingui
definitiva.
Quart. El reintegrament de l’import esmentat al punt anterior s’haurà d’efectuar d’acord
amb els terminis recollits a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, els quals es
reprodueixen a continuació:
o Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data
fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
o Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des d’aquella
data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, número ES3301826035440201609428, o bé efectuant el
pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a l’Asociación de Estudiantes Colombianos en
Cataluña.”
88.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a l’Asociación de familias
adoptantes en China per al Projecte “Accions per la convivència intercultural
entre la comunitat xinesa i catalana”, en el marc de la convocatòria 7903/2016 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2 La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. Mitjançant aquest
acord es va concedir a l’Asociación de familias adoptantes en China una subvenció
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per import de 1.110,51€ per al Projecte “Accions per la la convivència intercultural
entre la comunitat xinesa i catalana”.
3. L’Asociación de familias adoptantes en China, amb NIF G61789897, va presentar,
en data 22 de desembre de 2016, la justificació de la subvenció esmentada al
paràgraf anterior.
4. Mitjançant requeriment d’esmena del compte justificatiu de la subvenció, de data 16
de gener de 2017, es va demanar a l’entitat la presentació de la fotocòpia dels
justificants de despesa.
5. En data 27 de gener d’enguany i dins del termini atorgat per esmenar les errades o
omissions, aquesta entitat va presentar la documentació sol·licitada.
6. Revisada de nou la justificació presentada, en data 13 de febrer de 2017, es notifica
un nou requeriment d’esmena a l’Asociación de familias adoptantes en China
(registre de sortida 1700005095 de 7 de febrer de 2017) per tal que presentés
l’esmena de les següents errades o omissions:
 Manca dels comprovants de pagament de les despeses justificades.
 A l’Annex B, manca complimentar la data de pagament relativa a les factures
núm. d’ordre 1 i 3.
 Les despeses indirectes imputades superen el percentatge de despeses directes
establert a la base 19 de les bases reguladores d’aquesta subvenció.
7. Una vegada finalitzat el termini per esmenar sense que l’Asociación de familias
adoptantes en China hagi esmenat la justificació, cal aprovar inicialment la
revocació total de la referida subvenció.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a l’Asociación de familias adoptantes en
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China per al Projecte “Accions per la la convivència intercultural entre la comunitat
xinesa i catalana”, per un import de mil cent deu euros amb cinquanta-un cèntims
(1.110,51€), en el marc de la convocatòria 7903/2016 de l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords als interessats.”
Estimada la urgència, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa l’aprovació dels
Dictàmens següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Programació
1.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 14.175,60 € (catorze mil cent setanta-cinc euros amb
seixanta cèntims), a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, 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 PSCCP, 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.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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’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.
L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 28/11/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 370.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 370.000,00 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
0,688%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 370.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 14.175,60 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
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 14.175,60 EUR a l'Ajuntament d'Arenys de Munt
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 28/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Munt, 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.”
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 23.817,20 € (vint-i-tres mil vuit-cents disset euros amb
vint cèntims), a l'Ajuntament de Montgat, 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.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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’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.
L'Ajuntament de Montgat presentà en data 17/11/2017 una sol·licitud d'un préstec de
470.000,00 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 Montgat.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 470.000,00 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
0,910%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 470.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 23.817,20 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
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 23.817,20 EUR a l'Ajuntament de Montgat 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
17/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montgat, 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.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 9.708,30 € (nou mil set-cents vuit euros amb trenta
cèntims), a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, 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 PSCCP, 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.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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 Feliu de Codines presentà en data 17/11/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 253.398,10 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 Feliu de Codines.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 253.398,10 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
0,688%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 253.398,10 EUR amb una
subvenció d’import de 9.708,30 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
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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 9.708,30 EUR a l'Ajuntament de Sant Feliu de
Codines 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 17/11/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, 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.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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