
 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

1 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 22 de febrer de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM) del vicepresident 
segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i 
Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), 
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Jaume Ciurana i 
Llevadot (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora 
Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Núria Marín i 
Martinez (PSC-CP) i senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i 
Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteixen, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU) i el diputat 
senyor Arnau Funes i Romero (ENTESA), en substitució de la diputada senyora 
Sevilla. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen a la sessió l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la 
tresorera, senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor 
José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Teresa Maria Fandos i Payà (CiU) i 
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els diputats senyors Joan Carles García i 
Cañizares (CiU) 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 8 de febrer de 2018. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació 

de la Diputació de Barcelona en diversos organismes. 
 

3. Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial dictat pel Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, en data 10 de gener de 2018, 
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pel qual s’acorda tenir per desistida la senyora XXX del procediment núm. 
635/2017, interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en reclamació del reconeixement 
de cessió il·legal de treballadors. 

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

Sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 308/2016 B, 
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX i la 
senyora XXX contra la resolució de 22 de juny de 2016, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut el 18 d’octubre 
de 2015, a la carretera BV-5126 a causa, suposadament, de l’existència de sorra 
a la calçada que provenia d’un despreniment d’un talús. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 168/2018, de data 17 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 402/2017-J, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, interposat pel senyor XXX 
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, formulada el 9 de març de 2017, pels danys materials 
del seu vehicle, derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 2016, a 
l’aparcament de la Lloba de Sant Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un 
arbre. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar: d’una 

banda, admetre a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat per la Fundació Privada 
Escola Vicenciana, contra l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 
2017, pel qual es va excloure la seva petició de la convocatòria de subvencions 
de l’Àrea de Presidència a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per 
a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius; i d’altra 
banda, excloure la seva sol·licitud per no arribar al mínim de puntuació requerida 
per a obtenir la subvenció d’acord amb l’article 10 de les bases de la 
convocatòria i la proposta de l’òrgan col·legiat, reunit en sessió d’1 de febrer de 
2018. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius anys 2018. 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya amb l’objecte de col·laborar en l’organització d’activitats 
formatives, jornades d’estudi i reflexió jurídica. 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una  línia 

de suport amb motiu de les nevades caigudes durant els primers dies del mes de 
febrer de 2018, dins el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el 

requeriment presentat per l’Ajuntament de Montmeló contra l’acord de la Junta 
de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 9 de novembre de 2017, pel 
qual es va aprovar la liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades 
“inversions financerament sostenibles”, aprovades en el marc de les Meses de 
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de 
justificació fins el 30 de juny de 2016; fins el 30 de novembre de 2016 i fins el 31 
de gener de 2017, i, en conseqüència, deixar sense efecte l’esmentat acord pel 
que fa referència a la revocació d’un ajut i a l’exigència de reintegrament de 
l’import pagat per avançat i no justificat en favor de l’Ajuntament de Montmeló. 

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la proposta de 

contractació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el conveni signat, en data 6 de juliol de 2017, entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació centralitzada dels serveis 
de comunicacions, així com restar assabentat de la proposta de plec de 
clàusules administratives i de plec de prescripcions tècniques, elaborats per 
Localret, que han de regir la referida contractació. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 600.000 € 

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

concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 2.399.769,69 € 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació dels 

recursos consistents en fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local” en el marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019", per un import de 400.000 €. 

 

15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis de 
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l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
400.000 €. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, per un import de 730.000 €. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
800.000 €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

Ferrovial Servicios, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2017/10559. 
 

19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/10713. 

 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10719. 

 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2017/11068. 
 

22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/12110. 

 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres, a favor 

de Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12126. 
 

24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de La 
Muu Endurance S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12156. 

 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2017/12312. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

5 

26. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm. 
2017/12660. 

 
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda, tala d’arbres i 

moviments de terres, a favor de l’Associació de Prop. Forestals Serralada Litoral 
Central, en resolució de l’expedient núm. 2017/10273. 

 
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10274. 

 
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2017/10742. 
 
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’ obres, a favor de 

l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2017/11459. 

 
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 

vegetació, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en resolució de 
l’expedient núm. 2017/12455.  

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Gelida per al finançament i l’execució de les obres referents al 
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-243b, des del carrer 
de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida”, per un import de 93.994,63 € IVA 
inclòs. 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, per al finançament i l’execució de les 
obres referents al projecte constructiu d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas a 
nivell del f.c. de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora”, per un import 
de 87.829,71 € IVA inclòs. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per un import de 508.000 €. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte d’ampliar 
el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, per un import total màxim de 
250.000 €. 
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Gerència d’Espais Naturals 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’expedient de contractació de la concessió de serveis públics per a la gestió dels 
equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona, per 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzat i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 

parcialment les Bases reguladores per a la participació al Programa "Els Serveis 
Socials més a prop" per als anys 2017-2019, per un import de 139.078,96 €; així 
com aprovar el Text Refós de les mateixes i la seva publicació al BOPB.  

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2018, per un import 
de 2.400.000 €. 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb l’objecte de prestar un 
servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o 
crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al 
pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries 
dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la 
pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 702.400 €, per als 
exercicis econòmics 2018 i 2019. 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb l’objecte de prestar un servei 
d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits 
hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al pagament 
de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries dels grups 
financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, per un import màxim de 151.600 €, per als exercicis 
econòmics 2018 i 2019. 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’objecte de prestar un servei 
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d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits 
hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al pagament 
de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries dels grups 
financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, per un import màxim de 104.800 €, per als exercicis 
econòmics 2018 i 2019. 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de 
prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels 
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer 
front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les 
immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 
119.200 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019. 

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

concessió del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social", en 
el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019", per un import de 10.984.472,37 €.  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits, per a 
l’any 2018. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP) qui diu: Expressem el vot. Són molts punts i, per tant, vaig 
repassant. Fem abstenció en tots els punts, a excepció del 7, el 8, el 9, l’11, el 12, el 
13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 34, el 35, el 38, el 43 i el 44, que els votarem a favor. 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de febrer de 2018.- Per la 
senyora Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 8 de febrer de 2018, 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, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
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la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. Fets 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Entre aquestes entitats es troba el Consorci el Far, Centre de treballs del Mar, ens 
constituït l’any 1993 amb la finalitat de promoure i donar suport a iniciatives 
econòmiques i socials relacionades amb les activitats marítimes; proporcionar formació 
relativa a professions i oficis relacionats amb el mar; desenvolupar activitats dins 
l’àmbit mediterrani relatives al medi ambient i a la cultura marítima i incentivar la 
investigació, la docència i la recerca respecte als temes marítims. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord adoptat en sessió de data 
18.12.2017 (AP 195/17), va ratificar la dissolució d’aquest consorci, la qual fou 
aprovada inicialment pel seu Consell General, en sessió celebrada el 30 de març de 
2017, i esdevinguda definitiva en absència d’al·legacions en el termini dels 30 dies 
hàbils següents a la seva publicació en el BOPB en data 03.05.2017. Conseqüentment 
amb aquest fet, és procedent que la Diputació de Barcelona deixi sense efecte la 
designació de representants en aquest ens realitzada per acord de la seva Junta de 
Govern en sessió de data 23.09.2015 (AJG 417/15). 
 
D’altra banda, el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 
8535/17, de 5 de setembre de 2017, va resoldre nomenar l’Il·lma. Sra. Teresa Maria 
Fandos Payà diputada delegada d’Esports en substitució de l’Il·lm. Sr. Josep 
Salom Ges, el qual va ser nomenat diputat adjunt d’Esports. Les esmentades 
variacions organitzatives fan necessària una modificació en la representació de la 
Diputació de Barcelona en diversos ens participats. 
 
Per afegiment, el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, que va ser nomenat 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat (CCCB), en sessió plenària de data 
29.07.2015 (AP 133/15), va deixar de ser membre d’aquesta Corporació, per renúncia, 
amb efectes de data 03.11.2017 (D 10926/17 i AP 173/17 i 176/17), raó per la qual es 
fa necessari efectuar un nou nomenament per cobrir la vacant que la seva renúncia ha 
provocat. 
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Finalment, es considera convenient efectuar una substitució en la representació que 
els Diputats Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero i Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
ostentaven fins ara en diferents ens participats. 
 
II. Fonaments de dret 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 
(Acord plenari núm. 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va 
delegar en la Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes 
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE la designació de representants de la Diputació de 
Barcelona en el Consorci el Far, Centre de treballs del Mar (P5890002H), efectuada 
per la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (AJG 417/15), pels motius que 
s’indiquen a la part expositiva, i en congruència amb l’Acord de Ple adoptat en sessió 
de data 18.12.2017 (AP 195/17) en què es ratificà la dissolució i liquidació d’aquest 
consorci.    
 
La representació que es deixa sense efecte afecta a les següents persones: 
 

1. Il·lma. Sra. Sonia Recasens Alsina 
2. Il·lm. Sr. Rafel Homet Ventayol 

 
SEGON. MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona en 
els organismes que es detallen a continuació, en la forma següent: 
 

A).- Fundació Privada President Samaranch (G63373161) 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (AJG 417/15), com 
a representant en el Patronat la Fundació Privada President Samaranch i 
NOMENAR la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà per a substituir-lo en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
President Samaranch, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, resta de la manera següent: 
 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada President Samaranch correspon a la seva Presidenta, Excma. 
Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 
11 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada President Samaranch, el 
qual pot tenir o no la condició de Diputat/ada, la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos 
Payà, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com 
a patró suplent, en absència del titular, al Sr. Daniel Laga Abizanda. 
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B).- Comissió Assessora del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Catalunya –Generalitat de Catalunya– 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG 577/15), com 
a representant en la Comissió Assessora Pla director d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius de Catalunya i NOMENAR la Il·lma. Sra. Teresa Maria 
Fandos Payà per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Assessora Pla director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, d’acord amb els estatuts de 
l’ens i la modificació proposada, resta de la manera següent: 
 
Primer.- Els dos representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Catalunya, com a vocals en el Ple de la Comissió, d’acord amb l’article 5.1.a) de 
l’Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC 4338 de 8.3.2005), de creació de la 
Comissió Assessora, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/ada, són els 
següents: 
 
1.     Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà 
2.     Sr. Daniel Laga Abizanda 

 
Segon.- El Sr. Jordi Cavero Buscató s’integra en el Grup Expert regulat a l’art. 8 de 
l’esmentada Ordre. 

 
C).- Consell Català de l’Esport –OOAA Administratiu. Generalitat de 
Catalunya– (Q0801079E) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG 577/15), com 
a representant en l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport i NOMENAR 
l’Il·lma Sra. Teresa Maria Fandos Payà per a substituir-lo en la representació que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Consell 
Català de l’Esport, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació proposada, 
resta de la manera següent: 
 
Primer.- La persona representant de la Diputació de Barcelona en l’Organisme 
Autònom Consell Català de l’Esport, com a vocal en la Comissió Directiva, la 
qual pot tenir o no la condició de Diputat/ada, d’acord amb l’article 5.1.d) del Decret 
35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell 
Català de l’Esport, és: 

 
- Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà 
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Segon.- El Sr. Daniel Laga Abizanda substituirà en cas d’absència l’Il·lma. Sra. 
Teresa Maria Fandos Payà en la representació que ostenta en la Comissió Directiva 
del Consell Català de l’Esport. 

 
D).- Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
(P5800017E)  
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.07.2015 (AP 133/15), com a vocal en el 
Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, Casa de Caritat (CCCB) i NOMENAR la Il·lma. Sra. Ana Maria 
Martínez Martínez per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat (CCCB), d’acord amb els estatuts 
de l’ens i la modificació proposada, resta de la manera següent: 
 
Primer.- Els nou vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
CONSELL GENERAL del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, Casa de Caritat (CCCB), els quals poden o no tenir la condició de 
Diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, són: 

 
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
3. Sr. F. Xavier Forcadell Esteller  
4. Sr. Josep González Cambray  
5. Sr. Josep Maria Vall Comaposada  
6. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
7. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña  
8. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
9. Sr. Josep Altayó Morral  

 
Segon.- D’acord amb els propis Estatuts (art. 13), a l’Excma. Sra. Mercè Conesa 
Pagès com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència 
del Consorci, i com a tal s’integra en el Consell General. 
 
E).- Organisme Autònom Patronat d’Apostes (Q0826004D)  
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.07.2015 (AP 133/15), com a representant 
en l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Carles 
Rodríguez Herencia per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació proposada, resta de la 
manera següent: 
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Primer.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA 
DE GOVERN de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, dels quals almenys 
un ha de ser Diputat/ada, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents: 

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

 
Segon.- D’acord amb els Estatuts de l’Organisme, art. 8 i 10, a l’Excma. Sra. 
Mercè Conesa Pagès com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon la Presidència de l’Organisme i, com a tal, s’integra i presideix la Junta 
de Govern, sens perjudici que pugui delegar-la en un altre Diputat/ada. 
 
Així mateix, d’acord amb el propi art. 8, la persona que ocupi la Gerència s’integra i 
forma part de la Junta de Govern de l’Organisme. 
 
F).- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(G61524070) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (AJG 549/15), com 
a representant en l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona i NOMENAR la Il·lma. Sra. Rosa Funtané Vilà per a substituir-lo en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens i la 
modificació proposada, resta de la manera següent: 
 
Primer.- Els dos representants, titulars i suplents, de la Diputació de Barcelona en 
el Consell General de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/ada, d’acord amb 
l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, són 
 
Titular: Il·lma. Sra. Il·lma. Sra. Rosa Funtané Vilà 
Suplent: Sr. Josep González Cambray 
 
Titular: Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Suplent: Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina 
 
Segon.- Entre els membres nomenats al Consell General, l’Il·lm. Sr. Marc Castells 
Berzosa és el representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Executiu de 
l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts. 
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Tercer.- Les persones designades com a suplents, ho són dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
 
G).- Federació de Municipis de Catalunya (Comissió de territori, sostenibilitat i 
serveis urbans) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 11.02.2016 (AJG 36/16), com 
a representant en la Comissió de territori, sostenibilitat i serveis urbans de la 
Federació de Municipis de Catalunya i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Josep-Ramon Mut 
Bosque per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que el 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de territori, 
sostenibilitat i serveis urbans de la Federació de Municipis de Catalunya, el 
qual ha de tenir la condició d’electe, és: 

 
- Il·lm. Sr. Josep-Ramon Mut Bosque 

 
TERCER. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Bé, una vegada més un 
punt en el qual es modifica la representació de la Diputació als diferents organismes. 
Sí que és cert que té la seva lògica tot el que fa referència al Consorci El Far, Centre 
de treballs del mar, per la seva dissolució; és evident. Però no entenem, no veiem clar 
tota la resta de canvis de cromos, amb participació o no, en diferents ens, patronats, 
consells, etc. Per dir-ho d’alguna manera, el que no veiem clar és quin és el mapa de 
què ha de fer la Diputació, a on ha de ser present la Diputació i quins serveis ha de 
prestar la Diputació. 
 
Dimarts passat, vam tenir una reunió, amb el vicepresident primer i amb el coordinador 
general, sobre el Catàleg de serveis. Una reunió que nosaltres felicitem perquè sembla 
ser que, finalment, el Govern de la Diputació té un bon diagnòstic de quina és la 
situació envers el Catàleg de serveis i el que podríem anomenar “la Carta de serveis 
de la Diputació de Barcelona”. El que no veiem clar és com durà a terme aquest 
tractament. La diagnosi és bona però del tractament nosaltres tenim les nostres 
reserves i, evidentment, dintre del que ha de fer la Diputació, que requereix d’un acord 
no únicament polític, a nivell institucional de la pròpia Diputació, sinó d’un acord polític 
amb altres administracions, que potser depassa aquest mateix mandat. I, en fi, 
manifestar les nostres reserves perquè estem presents, o la Diputació és present, a 
determinats ens al temps que està denegant serveis bàsics a la ciutadania i, quan 
parlem de serveis bàsics parlem des d’un pla de clavegueram fins a què hi ha 
municipis, com va quedar ben palès l’altre dia, que no poden realitzar Plens municipals 
pel simple fet que no tenen un secretari o que no tenen un interventor. 
 
Llavors, nosaltres entenem que hi ha una sèrie de serveis essencials per a la 
ciutadania i per als municipis que per a la Diba hauria de ser la seva principal finalitat 
garantir aquests serveis essencials, més enllà de la innovació pròpia de la gestió i 
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l’administració pública, i en canvi estem en un munt de llocs que, a nivell individual, 
nosaltres demanem, no ho sé, en l’ultima Comissió d’Hisenda no sé si era la Fundació 
Factor Humà o d’altres; tant és el nom, eh?, ara no ve al cas. És a dir, a nivell 
particular veiem que hi donem uns diners i participem, però no veiem clar el retorn 
però, sobretot, no veiem, estratègicament, què és el que ha de fer o què és el que està 
fent la Diputació amb la presència en tots aquests organismes. Llavors, en el seu dia, 
ja vam sol·licitar, al diputat de Presidència en aquell moment, una reunió explicativa de 
què era el que volia fer, més enllà de pedaços, ja em permetran expressió, més enllà 
d’aquests pedaços, voldríem tenir la visió clara, estratègica, des de dalt, per veure què 
és el que fa, on ha de ser la Diputació i per fer què.  
 
Intervé a continuació el diputat senyor Funes (ENTESA), qui diu: Nosaltres, molt més 
breus. Nosaltres considerem que, ja ho vam expressar, en el Ple, en el seu moment i 
en aquell cas crec que el diputat Ciurana va ser qui ens va contestar; entenem que, en 
aquests moments de la història del país, mantenir la nostra presència a la Fundació 
Samaranch i continuar fent reconeixement a la figura de Samaranch no correspon, per 
una qüestió de memòria històrica i, per tant, de tota la resta de consorcis creiem que sí 
hi ha d’estar la Diputació però creiem que a la Fundació Privada Samaranch no ens 
correspon estar. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Doncs en queda 
constància i passem al punt següent.  

 
3.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial dictat pel Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, en data 10 de gener de 2018, 
pel qual s’acorda tenir per desistida la senyora XXX del procediment núm. 
635/2017, interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en reclamació del reconeixement 
de cessió il·legal de treballadors.- 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 9 de novembre de 2017, va acordar 
donar-se per assabentada del Decret de la Presidència, de 6 d’octubre de 2017, pel 
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, en el 
procediment núm. 635/2017, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en 
reclamació del reconeixement de cessió il·legal de treballadors. 
 
El Jutjat Social núm. 2 de Terrassa ha emès un Decret judicial, el 10 de gener de 
2018, 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 i declara 
ferma la sentència recorreguda. 
 
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, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 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. 2 de Terrassa, de 10 de gener de 2018, que acorda tenir per desistida la senyora 
XXX del procediment núm. 635/2017, interposat contra la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en reclamació del 
reconeixement de cessió il·legal de treballadors. 
  
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social  núm. 2 de Terrassa.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 308/2016 B, 
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX i la 
senyora XXX contra la resolució de 22 de juny de 2016, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut el 18 d’octubre 
de 2015, a la carretera BV-5126 a causa, suposadament, de l’existència de sorra 
a la calçada que provenia d’un despreniment d’un talús.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 308/2016 B, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra la resolució de 22 de 
juny de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials i lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut 
el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BV-5126 a causa, suposadament, de l’existència 
de sorra a la calçada que provenia del despreniment d’un talús. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
es pot exigir a l’administratiu un deure de manteniment de les vies públiques que 
comporti una reacció en minuts a qualsevol incidència en l’estat de les esmentades 
vies, per la qual cosa no es pot imputar a l’administració demandada una actitud de 
manca de diligència al no utilitzar tots els medis al seu abast. 
  
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).  
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 308/2016 B, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra la resolució 
de 22 de juny de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials i lesions físiques derivades d’un accident de circulació 
ocorregut el 18 d’octubre de 2015 a la carretera BV-5126 a causa, suposadament, de 
l’existència de sorra a la calçada que provenia del despreniment d’un talús. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 168/2018, de data 17 de 
gener, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 402/2017-J, procediment abreujat, que es tramita 
en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, interposat pel 
senyor XXX contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, formulada el 9 de març de 2017, pels danys materials 
del seu vehicle, derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 2016, a 
l’aparcament de la Lloba de Sant Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un 
arbre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda 
donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Mitjançant ofici de 18 de desembre de 2017, registrat d’entrada el dia 22 de 
desembre, el Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part interessada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 402/2017-J, procediment abreujat, i que ha estat interposat pel 
senyor XXX contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada el 9 de març de 2017 pels danys materials 
derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 2016 a l’aparcament públic de la Lloba 
en el municipi de Sant Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un arbre. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau comparèixer-hi 
en el recurs en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar- 
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la corporació en el recurs esmentat. 
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Com que la Diputació de Barcelona té coberta, mitjançant la pòlissa d’assegurança 
subscrita amb la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS (AXA), la defensa judicial de la corporació en els 
processos jurisdiccionals en matèria de responsabilitat patrimonial, i atès que AXA ha 
designat el lletrat senyor Domingo Rivera López i el procurador senyor Ángel 
Quemada Cuatrecases per assumir respectivament la defensa i la representació en el 
recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals 
aniran a càrrec de la dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 402/2017-J, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 i que ha estat interposat pel senyor XXX contra 
la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada el 9 de març de 2017 pels danys materials derivats de l’accident 
ocorregut el 5 de juny de 2016 a l’aparcament de la Lloba de Sant Marti d’Empúries, a 
causa de la caiguda d’un arbre. 
 
Segon.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador Ángel Quemada Cuatrecasas, designats per 
AXA en virtut de la cobertura de defensa inclosa en la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
d’AXA.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar: d’una 
banda, admetre a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat per la Fundació Privada 
Escola Vicenciana, contra l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2017, 
pel qual es va excloure la seva petició de la convocatòria de subvencions de 
l’Àrea de Presidència a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a 
activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius; i d’altra 
banda, excloure la seva sol·licitud per no arribar al mínim de puntuació 
requerida per a obtenir la subvenció d’acord amb l’article 10 de les bases de la 
convocatòria i la proposta de l’òrgan col·legiat, reunit en sessió d’1 de febrer de 
2018.- 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: 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

19 

“Antecedents 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 11 de 

maig de 2017, va aprovar la convocatòria 9023/2017, que incorpora les bases 
específiques, per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de 
persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius (A-189/17). 
 

2. En data 7 de juny de 2017 la Fundació Privada Escola Vicenciana presenta una 
sol·licitud de subvenció per a aquesta convocatòria relativa a la celebració del 130 
aniversari de l’Escola Sant Joan Baptista. 

 
3. El 22 de juny de 2017, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

requereix l’entitat, registre de sortida 1700026659, per a la presentació del 
document de l’Ajuntament on se celebrava l’esdeveniment declarant l’interès per al 
municipi; així com l’acreditació del signatari com a representant de l’entitat i la 
composició de la junta o consell directiu de l’entitat, atenent allò establert a les 
bases específiques de la convocatòria. Una vegada transcorregut el termini 
establert per presentar la documentació, aquesta no va arribar a la DSSCG i, per 
tant, es va donar per desistida a l’entitat i no es va valorar la sol·licitud de 
subvenció. 

 
4. El 26 d’octubre de 2017, en sessió ordinària, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona aprova la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria (9023/2017) 
per a persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (A-502/179). En aquest 
Acord es dona per desistida la sol·licitud de subvenció de la Fundació Privada 
Escola Vicenciana, amb NIF G61114690, per no presentar resposta a l’esmentat 
requeriment. 

 
5. El 17 de novembre de 2017, l’entitat recepciona l’Acord on es notificava el 

desistiment, pel qual l’entitat quedava exclosa atesa la manca de presentació de la 
documentació requerida per aquesta Direcció.  

 
6. L’1 de desembre de 2017, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 

General rep un escrit de l’entitat assenyalant que la documentació es va presentar 
en data 3 juliol de 2017, número de registre 1700027986, per tant dintre del termini 
establert en el requeriment. Aquesta Direcció no va rebre dita documentació perquè 
estava imputada a un altre centre gestor (la Gerència de Serveis d’Educació), motiu 
pel qual es va donar per desistida a l’entitat. 

 
7. La Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General es posa en contacte 

amb la Gerència de Serveis d’Educació i rep la documentació al gener de 2018. 
Donat que aquesta és correcte, es proposa l’avaluació de la sol·licitud a l’òrgan 
col·legiat previst en la base 13 de la convocatòria. 

 
8. En data 1 de febrer de 2018 es reuneix l’òrgan col·legiat esmentat i declara exclosa 

de la convocatòria la sol·licitud presentada per la Fundació Escola Vicenciana en 
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data 7 de juny de 2017 ja que no arriba al mínim de puntuació requerida d’acord 
amb la base 10 de la convocatòria 9023/2017. 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’Article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així 

com allò previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de 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 
 

2. 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 b), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb 
concurrència, de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 
14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 

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

ACORDS 
 
Primer.- ADMETRE a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat per la Fundació Privada 
Escola Vicenciana (NIF G61114690) en data 1 de desembre de 2017. 
 
Segon.- DECLARAR exclosa de la convocatòria la sol·licitud presentada per l’entitat, 
un cop efectuada la valoració de la sol·licitud, en virtut de la base 10 per no arribar al 
mínim de puntuació requerida i d’acord amb l’informe proposta del cap del Gabinet de 
la Presidència de 31 de gener de 2018 i l’acta de l’òrgan col·legiat reunit als efectes en 
data 1 de febrer de 2018. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Privada Escola Vicenciana.” 

 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
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esdeveniments commemoratius anys 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: 

 
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament 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). 
 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 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), estableix 
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de 
concessió de les subvencions. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa 
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar 
el teixit social, a potenciar la cohesió i  la convivència de la societat civil, i al suport i 
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona. 
 
L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’import 350.000 € 
amb càrrec a l’aplicació G/10500/23110/48900 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
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. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als article 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 
Intevenció General 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. 
 
L’article 23.2 a) de la LGS recull la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la 
pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
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 b), 
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sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb concurrència, 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (número 201820185120009523), que incorpora 
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a 
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018, el text 
íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE PERSONES 
JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS 
EXCEPCIONALS/SINGULARS I ESDEVENIMENTS COMMEMORATIUS ANY 2018 
 
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 
inicialment 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 
 
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, Àrea de Presidència que impulsa el Gabinet de la Presidència, 
destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 

 Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, 
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a 
la demarcació de Barcelona. 

 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió 
local a la demarcació de Barcelona.  

 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots 
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 
anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb 
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repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran especial rellevància els 
esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. 

 
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria. 
 
El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional..., no serà objecte de 
subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de 
l’actuació a subvencionar. 
 
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a 
activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que 
cada any siguin objecte de celebració. 
 
Les commemoracions seran aquelles que se celebrin l’any 2018, no se subvencionaran si 
es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració si la commemoració no té 
lloc l’any 2018.  
 
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: 
 

 Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil 

 Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de 
Barcelona. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins el període comprès entre l’1 de gener 
de 2018 fins al 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 jurídiques sense ànim de 
lucre 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. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de justificar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1) Document de l’Ajuntament, on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la 

celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració d’aquesta 
circumstància per part de l’alcalde/essa signada electrònicament per l’alcalde/essa o 
regidor/a en qui delegui.  
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Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració 
signada electrònicament pel regidor del districte o el regidor de l’àrea temàtica 
relacionada amb l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de 
l’àrea temàtica relacionada o regidor de districte, podrà signar-se electrònicament pel 
comissionat/ada.  

 
2)  Còpia del DNI de la persona que representa l’entitat. 

 
3)  Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
4)  ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel que es demana la subvenció i 

relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat. 
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 
 

5) ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel que es demana 
la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no ha 
d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. 
 

6) ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat, 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, i declaració 
de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la 
subvenció d’acord amb el model normalitzat. 

 
7) ANNEX 4: 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 (només en el cas de subvencions que 
financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb menors d’edat) d’acord 
amb el model normalitzat. 

 
8) ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració de la 

informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb el model 
normalitzat. 

 
9) ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat 

jurídica de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de 
tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual 
representa (escriptura de constitució, estatuts, composició de la junta directiva i, en cas 
d’associacions o fundacions, inscripció al corresponent Registre Oficial); aquesta 
documentació podrà ser-li requerida amb posterioritat. 

  
Si aquesta documentació ha estat lliurada amb anterioritat a la Diputació de Barcelona, 
caldrà fer-ho constar a la sol·licitud, amb indicació de la data de presentació i del centre 
gestor que la va rebre. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada electrònicament pel representant legal.    
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
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S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un 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 transcorreguts 20 dies naturals. 
 
Hi haurà una única convocatòria. 
 
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:  
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona  
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp 
 
Les sol·licituds (així com el de tots els documents exigits a la base 5) podran presentar-se 
mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/ada o 
pel representant legal o persona apoderada de l’entitat, i estarà disponible al web de la 
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.  
 
Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de 
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.  
 
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. 
 
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els 
termes expressats a la base 5. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 26 
punts: 
 
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts: 
  

 Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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 Abast municipal............................................................................. 2 punts 
 

Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més d’un 
municipi. 
 
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses d’aquests 
municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit declarant aquesta 
circumstància.  

 
b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts 
 

 Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional.... 3 punts 

 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió 
local a la demarcació de Barcelona ............................................................ 2 punts  

 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 
anys, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir commemoracions 
singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de 
Barcelona................................................................................................... 2 punts  

 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots 
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona ........................... 2 punts 

 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2018............................................ 3 punts 

 
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10 
anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se sumaran les 
puntuacions obtingudes pels dos conceptes. 

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les dades 

de població de l’any 2017 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts) 
 

Municipis fins a 50.000 habitants.................    3 punts 
Municipis a partir de 50.001 habitants...........  2 punts 

 
d) Metodologia (fins a 8 punts) 
 

 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció 
proposada.........................................................................................  fins a 3 punts 

 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació ............................  fins a 2 punts 

 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en l’activitat 
........................................................................................................  fins a 3 punts 

 
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts. 

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els sol·licitants que hagin obtingut més d’11 punts, en relació als punts 
assignats. 
 
El crèdit previst serà de 350.000 €, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23100/48900 del pressupost de l’any 2018.  

 
11. Import individualitzat de les subvencions 
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L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 9. 
 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació 
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. Si encara 
resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim d’aproximació a esgotar 
la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat. 
 
 
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 el Gabinet de la Presidència.  
 
La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor 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 integrat per les persones 
següents: 
 

 La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació. 

 El director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

 Un/a tècnic/a designat per la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la 
matèria o la naturalesa de la subvenció.  

 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a 
secretari/ària de l’òrgan. 
  
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 i de notificació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
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d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
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. Termini d’acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció 
de l’indicat acord. 
 
El model d’acceptació es pot trobar al web següent: http://www.diba.cat/presidencia-
subvencions. 
 
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. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant de 
caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la concessió 
de la subvenció. 

 

5. 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.   

 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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6. 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. 

 

7. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2. de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 

 
16. Despeses subvencionables 

 

Les despeses corrents subvencionables han de reunir els següents requisits generals:  
 

a) Han de ser despeses necessàries i corrents per respondre a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada de caràcter no inventariable.  
 

b) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització de 
l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció, sempre 
que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la despesa que imputa per aquest 
concepte, amb detall del personal, la imputació del temps dedicat i el cost que suposa.  

 
c) El seu cost no pot ser superior al valor mercat.  
 
d) Seran subvencionables les despeses de les activitat que s’executin dins l’any en curs  
 
e) Han d’estar efectivament en el moment de la justificació pagades pel beneficiari/ària.  
 
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir 
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.  
 
- Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte 

menor, el beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents 
proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament. Aquesta informació haurà de 
constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.  

 
Despeses indirectes: 
 
En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per despeses o costos indirectes 
aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi 
l’entitat beneficiària.  
 
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les 
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes 
despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses 
directes elegibles que s’imputin a la subvenció. 
 
En tot cas, les despeses indirectes imputades a la subvenció hauran de ser proporcionals a 
l’activitat subvencionada, entenent per aquesta la part de l’activitat que està finançada per la 
subvenció de la Diputació.  
 
17. Subcontractació    
            
No s’admetrà la subcontractació. 
 
18. Forma de pagament 
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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 o declaració 
responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions.  
 
19. Termini, forma i lloc de justificació 
 

 Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener de 2019 i l’1 de 
març de 2019. 

 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar al web de la Diputació de Barcelona 
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma de: 
 
- Per subvencions d’import superior a 20.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant informe 

d’auditor, en el model creat a l’efecte, que contindrà: 

 
- Memòria de l’actuació  
- Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que contingui: 

 
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si 

aquesta ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes 
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat 

 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència  
 

- Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada.  

- Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
 
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost i cost final de 
l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre 
ambdós imports; la correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits 
assenyalats en aquest Decret; així com la despesa de personal i els costos que se’n 
derivin. De la mateixa manera, haurà de contenir un apartat on s’acrediti que s’ha fet 
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació 
impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a 
l’activitat subvencionada.  

 
- Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat, en el model creat 

a l’efecte, que contindrà: 
 

- Memòria de l’actuació   
- Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 

 

 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si 
aquesta ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes 
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat 

 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència  

 

 Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei 
general de subvencions. 

 Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada.  

 

 En la confecció de la memòria econòmica s’haurà de tenir en compte el següent aspecte: 
 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat. 
 
En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost 
inicial, es podrà corregir la desviació en el moment de procedir a la justificació i l’abonament 
de la subvenció en el mateix percentatge. 
 
En cas que la justificació es presenti mitjançant un compte justificatiu simplificat, una vegada 
revisada la documentació justificativa, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en 
la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de 
la subvenció, que estarà conformada com a mínim pel 10 % del número dels justificants de 
despesa i que representaran, almenys, el 20 % de la despesa imputada a la justificació de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona.  
 
Lloc de presentació: 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 
20.  Deficiències en la justificació 
 

 Deficiències en la justificació:  
 
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, i 
disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per subsanar-les, a partir 
de l’endemà que sigui comunicat 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. 
 

 Manca de justificació: 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp
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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. 
 
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, el termini d’execució, el de justificació 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. 
 
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa 
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
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’aquestes bases 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 de Barcelona. 
 

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  
 

 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.  

 

 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 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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   
 

 Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 

 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 preveuen expressament aquestes bases, 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, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
30. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la 
normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de data ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoquen subvencions  de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a 
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018 que impulsa el Gabinet de la 
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Presidència i gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
BDNS: 
Codi convocatòria 201820185120009523 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense ànim de lucre. 
 
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5. 
 
Segon. Objecte 
 
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:  
 

 Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, 
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona. 

 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a 
la demarcació de Barcelona.  

 Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir dels 
10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

 Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 75 
anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran especial rellevància els 
esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018. 

 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
El crèdit previst serà de 350.000 €, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2018.  

 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació 
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.diba.cat/presidencia-subvencions


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

35 

 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat, i fins al màxim 
d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un 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 transcorreguts 20 dies naturals. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener 
de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener de 2019 i l’1 de març 
de 2019. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència 
de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 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 una despesa total de 350.000 € que es distribuirà de la manera 
següent: 
 

 Un import de 350.000 € (tres-cents cinquanta mil euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2018. 

 
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.” 
 
Demana la paraula el diputat senyor Duran (CUP-PA) i diu: És un dictamen de 
350.000 euros. Nosaltres no sabem ben bé tots els decrets o dictàmens que pengen 
de Presidència, a quina Comissió s’haurien d’informar o haurien de fer el seguiment 
però, en tot cas, ens hagués agradat, d’aquells dictàmens, com sempre diem a la resta 
de comissions, que tenen un import significatiu, que es fes una explicació, una 
valoració i, en tot cas, si hi ha un històric, o no, o les línies polítiques que es volen 
desenvolupar a partir de cada dictamen.  
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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya amb l’objecte de col·laborar en l’organització d’activitats 
formatives, jornades d’estudi i reflexió jurídica.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents 
 
1. L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, continuadora de la 
institució fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una 
Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix pels seus 
estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables 
 
2. Les finalitats de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la 
reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica. 
 
3. La Diputació de Barcelona com a referent del món local, produeix les seves pròpies 
publicacions, i difon, distribueix les publicacions de la corporació i altres 
administracions públiques i promou la col·laboració entre els ens locals i la inserció del 
món municipal en l’activitat institucional del país. 
 
4. D’acord amb l’art. 44.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els poders públics han de fomentar la conservació i 
difusió del patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la ciutadania als 
béns i serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic de Catalunya. 
 
D’acord amb els objectius de la Diputació, la participació de la Diputació de Barcelona 
en projectes d’interès general que afecten el conjunt de ciutadans dins del marc de la 
cultura, l’educació i el pensament ha estat i és una constant en els darrers anys. 
 
5. Ambdues parts tenen interès en col·laborar per atendre l’organització d’activitats i de 
jornades de reflexió i de formació en matèria de Dret de Catalunya i de cultura jurídica, 
així com actuacions formatives en aquest camp, especialment les que se centren en 
l’organització territorial i les institucions municipals així com en l’exercici de les seves 
competències, sobretot en relació amb les de major transcendència col·lectiva, com 
són les de difusió de la cultura del patrimoni cultural, medi ambient, assistència social i 
d’altres de semblants. 
 
Fonaments de dret 
 
1. 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, 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 finalitats d’interès comú. 
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2.  Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
en relació amb els convenis. 
 
3. D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa. 
 
4. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4.i 1), sobre aprovació de convenis marc, de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, 
de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc entre la Diputació de Barcelona i 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya per col·laborar en 
l’organització d’activitats formatives, jornades d’estudi i reflexió jurídica, el text literal 
del qual és el següent: 

 
“CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ACADÈMIA DE 
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA PER COL·LABORAR EN 
L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES, JORNADES D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
JURÍDICA 
 
INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva 
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.  
 
ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA, representada per el 
seu president, l’Il·lm. Sr. Lluis Jou i Mirabent, elegit el 13 de desembre de 2016 pel període 
estatutari de quatre anys, facultat per acord de la corporació del dia 21 de novembre de 
2017. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de 
mutu acord fan constar els següents, 
  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, continuadora de la institució 
fundada l’any 1840 per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, és una Corporació de 
Dret públic amb personalitat jurídica independent. Es regeix pels seus estatuts i per les 
disposicions legals que li siguin aplicables 
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2. Les finalitats de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la 
reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica. 
 
3. La Diputació de Barcelona com a referent del món local, produeix les seves pròpies 
publicacions, i difon, distribueix les publicacions de la corporació i altres administracions 
públiques i promou la col·laboració entre els ens locals i la inserció del món municipal en 
l’activitat institucional del país. 
 
4. D’acord amb l’art. 44.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, els poders públics han de fomentar la conservació i difusió del patrimoni 
cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la ciutadania als béns i serveis culturals i al 
patrimoni cultural, històric i artístic de Catalunya. 
 
D’acord amb els objectius de la Diputació, la participació de la Diputació de Barcelona en 
projectes d’interès general que afecten el conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura, 
l’educació i el pensament ha estat i és una constant en els darrers anys. 
 
5. Ambdues parts tenen interès en col·laborar per atendre l’organització d’activitats i de 
jornades de reflexió i de formació en matèria de Dret de Catalunya i de cultura jurídica, així 
com actuacions formatives en aquest camp, especialment les que se centren en 
l’organització territorial i les institucions municipals així com en l’exercici de les seves 
competències, sobretot en relació amb les de major transcendència col·lectiva, com són les 
de difusió de la cultura del patrimoni cultural, medi ambient, assistència social i d’altres de 
semblants. 
 
6. 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, 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 finalitats d’interès comú. 
 
7. La minuta del present conveni s’ha aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data ........... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de 
mutu acord fan constar els següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni entre la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, la Diputació) i 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (d’ara endavant, l’AJiLC), és la 
col·laboració en l’organització d’activitats formatives, jornades d’estudi i reflexió jurídica.  
 
Segon. Contingut de la col·laboració 
 
Es contempla una línia de col·laboració conjunta relacionada amb l’organització 
d’actuacions formatives, jornades de reflexió jurídica i /o sessions obertes d’estudi i 
divulgació de dret, especialment el municipal. 
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Tercer. Compromisos de les parts 
 

Les parts es comprometen a col·laborar en aquestes accions, adoptant els compromisos 
següents: 
 
La Diputació durà a terme les accions següents: 
 
- Organitzar conjuntament amb l’AJiLC activitats formatives consistents en jornades de 

reflexió, seminaris sobre dret català i cultura jurídica, i sobre l’organització territorial i les 
institucions municipals, així com en l’exercici de les competències municipals. 

- Promoure els mitjans materials i/o econòmics per l’organització d’aquestes jornades i/o 
sessions obertes, seminaris, etc. 

- Facilitar la participació dels juristes i tècnics del món local. 
- Proposar a través de la comissió de seguiment prevista en el pacte sisè temes d’interès 

així com els possibles ponents  de les jornades i/o sessions obertes, seminaris, cursos... 
L’AJiLC durà a terme les accions següents: 

- Promoure els mitjans humans, materials i/o econòmics per a l‘organització d’aquestes 
jornades i/o sessions obertes, seminaris, etc . 

- Organitzar conjuntament amb la Diputació aquestes activitats formatives.  
- Proposar a través de la comissió de seguiment prevista en el pacte sisè temes d’interès, 

així com els possibles ponents de les jornades i/o sessions obertes, seminaris, cursos... 
 
Quart. Assumpció de compromisos econòmics 
 
El present conveni no implica per ell mateix l’assumpció de compromisos econòmics per les 
parts. No obstant, en cas que convinguin realitzar aportacions econòmiques durant 
l’execució del conveni marc, aquestes hauran de ser prèviament aprovades per la part que 
hagi de realitzar-les d’acord amb el procediment establert en la seva normativa interna. 
 
Cinquè. Convenis específics 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es durà a terme través 
de convenis específics pactats de forma expressa per les parts, en els quals es reflectirà la 
dimensió i abast de la cooperació, així com els compromisos, tant econòmics com de 
qualsevol altre tipus, assumits per les parts a fi de desenvolupar les actuacions concretes a 
què fa referència. Aquests convenis requeriran l’aprovació de les institucions que 
subscriuen. 
 
Sisè. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i control del conveni que estarà 
integrada per un representant per cadascuna de les parts. 
 
Per part de la Diputació  es designa el coordinador general o la persona en qui delegui i per 
part de l’AJiLC es designa el seu president o persona en qui delegui. 
 
Així mateix podran assistir a les reunions d’aquesta comissió els experts que es designin en 
cada cas per les parts, necessaris per al millor desenvolupament de les activitats que se’n 
derivin. 
 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 

 Definir els aspectes concrets que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni marc com són 
l’organització de jornades, cursos, seminaris; els seus continguts, el material didàctic, 
professorat, mitjans econòmics i humans relatius a la formació, jornades i seminaris. 
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 Vetllar pel correcte desenvolupament del contingut del conveni. 

 En general, aclarir dubtes que es puguin plantejar en la interpretació i execució d’aquest 
conveni. 

 
Aquesta comissió es reunirà amb la periodicitat que estimin els seus membres. 
 
De les reunions d’aquesta comissió s’aixecarà, si escau, acta elaborada a l’efecte, en la que 
es reflecteixin de manera detallada els acords adoptats pels seus membres en relació amb 
l’execució i desenvolupament del conveni. 
 
Setè. Difusió de la col·laboració 
 
Les parts signants del present conveni marc es comprometen a fer difusió d’aquesta 
col·laboració en tots els mitjans que disposin de les activitats que organitzin mitjançant la 
inserció dels logotips que cadascuna de les parts faciliti. 
 
Vuitè. Informació de publicació del conveni 
 
La Diputació, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicarà les dades relatives al 
present conveni a la seva web http://transparencia.diba.cat. 
 
Novè. Durada del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una durada d’un any, i 
es podrà prorrogar de forma automàtica d’any en any fins a un màxim de 4 anys. 
 
Desè. Causes de resolució del conveni 
 
Seran causa d’extinció del present conveni: 
 
- L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense 

perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer. 
- El transcurs del termini previst. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
 
Onzè. Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el 
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 

Segon.- Notificar els presents acords a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya.” 
 
 
 

http://transparencia.diba.cat/
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 
línia de suport amb motiu de les nevades caigudes durant els primers dies del 
mes de febrer de 2018, dins el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, compromesa amb el conjunt de governs locals del seu 
àmbit territorial, exerceix les competències en matèria de cooperació i assistència 
local que li són legalment atribuïdes amb ànim d’afavorir el desenvolupament local i 
de garantir la prestació adequada dels serveis públics al conjunt de la ciutadania. I 
és precisament a l’empara d’aquest títol competencial que la Diputació adreça la 
seva actuació a fer front a situacions d’emergència que requereixen de la 
intervenció immediata i coordinada per part de les administracions públiques. En 
aquestes circumstàncies i, particularment, quan tenen lloc episodis meteorològics 
que provoquen danys i contingències en els municipis de la demarcació, la 
Diputació de Barcelona actua amb ànim de pal·liar els danys ocasionats, com ja ha 
realitzat en ocasions anteriors, com ara arran de les ventades de desembre de 2012 
o en el cas de les inundacions al Maresme de l’octubre de 2016. A més, en 
execució d’aquestes línies d’ajuts, la Diputació sempre recava la col·laboració 
tècnica dels consells comarcals de les àrees damnificades. 

 
2. Sobre aquests antecedents, durant el mes de febrer de 2018, a algunes comarques 

de la demarcació de Barcelona s’han produït episodis de nevades d’un volum 
absolutament excepcional que han afectat amb diversa intensitat la mobilitat dels 
habitants dels municipis afectats. En concret, d’acord amb les dades del Servei 
meteorològic de la Generalitat de Catalunya, “meteo.cat”, s’han registrat valors de 
més de 50 centímetres de gruix de neu acumulada a partir de 1.000 o 1.200 metres 
d’altitud a bona part del Prepirineu, com és el cas de diverses poblacions del 
Berguedà, com Vallcebre o Saldes. També en cotes més baixes com, Bagà (860 
metres d’altitud) s’han acumulat 30 centímetres de gruix màxim de neu nova, i a La 
Pobla de Lillet (873 metres de altitud) s’han acumulat 25 centímetres de gruix de 
neu nova. Aquestes nevades han afectat particularment els camins d’ús públic, en 
els quals, per la seva pròpia configuració, no ha pogut intervenir la maquinària 
habitualment utilitzada per retirar la neu de les carreteres. En aquest sentit, s’ha 
considerat adient recolzar els ajuntaments dels termes municipals afectats per fer 
front a les despeses que se’ls hi ha generat en aquest concepte produïdes en 
l’adopció de mesures urgents de caràcter preventiu o pal·liatiu dels perjudicis als 
seus habitants. 

 
3. Davant d’aquesta situació excepcional i d’urgència i amb l’ànim de garantir un 

suport integral als governs locals del seu àmbit territorial, la Diputació de Barcelona 
promou, per via del present dictamen, la Línia de suport municipal amb motiu de les 
nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-
2019”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 
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2015. El suport econòmic articulat per aquesta via es destina a fer front a les 
despeses extraordinàries que els municipis han hagut de realitzar per causa 
d’aquest fenomen meteorològic, principalment pel que fa a la retirada de neu en els 
camins d’ús públic dels seus termes municipals. Aquesta línia d’ajuts s’articula a 
través d’una convocatòria que preveu ajuts econòmics per a la cobertura de les 
despeses esmentades, amb l’objectiu de facilitar i assegurar la mobilitat i seguretat 
dels veïns i veïnes dels municipis afectats i minimitzar així l’impacte d’aquestes 
inclemències meteorològiques en el seu dia a dia i en els pressupostos dels 
municipis afectats.  

 
4. La present Línia de suport municipal ofereix finançament i té la vocació de 

reintegrar als municipis afectats la despesa a què hagin hagut de fer front de forma 
extraordinària i urgent davant d’aquestes contingències meteorològiques. Les 
despeses que són objecte de la línia de suport es refereixen a despeses de caràcter 
corrent que hagin estat realitzades o que es realitzin per part dels municipis afectats 
arran dels episodis de nevades produïts al febrer de 2018 i que tenen per objecte la 
retirada de neu als camins afectats. Els ajuts que es concedeixen en el marc 
d’aquest règim jurídic s’articulen en base a un procediment de concurrència, tot 
vetllant per garantir la correspondència entre la finalitat del suport atorgat i la realitat 
de cada territori. 

 
5. A més, es cerca la màxima cobertura territorial, raó per la qual el seu desplegament 

es durà a terme tot coordinant les diferents iniciatives impulsades des d’altres 
administracions per a garantir el desenvolupament econòmic i fomentar l’ocupació 
local. En aquest sentit, la cooperació que es presta a través del present instrument 
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. 

 
6. Els destinataris de la present Línia de suport són els municipis de la demarcació de 

Barcelona damnificats per les nevades produïdes al mes de febrer de 2018. Queda 
exceptuada de la consideració de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura 
que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació 
de Barcelona de forma convencional i bilateral. 

 
7. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 

 
8. La configuració del règim regulador de la present Línia de suport del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019” s’ha dut a terme en base a l’informe emès en data 13 
de febrer de 2018 per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Diputació 
de Barcelona, el qual s’incorpora a l’expedient, i d’acord amb el previst a la 
Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les subvencions que integren els plans 
o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme les funcions 
d’assistència i cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, 
essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes en la referida Llei. En vista 
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d’això, resulta directament aplicable a la present Línia la normativa reguladora del 
Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que 
n’empara la seva aprovació i ulterior desplegament. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.a) 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 la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer 
de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix per 
les bases de la convocatòria, que són el règim que es conté en l’annex 1 que forma 
part del present dictamen i que inclou, entre d’altres extrems, els recursos que es 
convoquen, els seus destinataris i els criteris de concessió. 
 
Segon.- APROVAR la convocatòria per a la concessió d’ajuts de la Línia de suport 
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, i obrir el termini de presentació de sol·licituds el 22 de 
febrer de 2018. 
 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa màxima de cinc-cents mil euros (500.000,00 
euros), amb càrrec a l’aplicació del pressupost 2018 G/50100/45302/46252, 
condicionada a la corresponent modificació de crèdit i a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 
Quart.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació en el si de 
la seu electrònica corporativa, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar les 
fitxes dels esmenats tràmits, que es conten en l’annex 2 que forma part del present 
dictamen, així com els formularis normalitzats a utilitzar pels ens locals, que es 
contenen en l’annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen. 
 

Annex 1 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport municipal amb motiu de les 
nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i 
el seu règim regulador  
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Règim regulador de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer 
de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
Article 1. Objecte 
 
1. L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i 

gestió de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
2. Aquests ajuts econòmics tenen per finalitat contribuir a fer front a les despeses 

extraordinàries que els municipis de la demarcació de Barcelona han hagut de realitzar 
per a retirar la neu dels camins d’ús públic dels seus termes municipals i, d’aquesta 
manera, assegurar la mobilitat i seguretat dels veïns i veïnes dels termes municipals 
afectats, minimitzant l’impacte d’aquestes inclemències meteorològiques en els 
pressupostos corresponents.  

 
3. Els camins objecte d’ajut han de complir els següents requisits: 
 

a. Tractar-se de camins d’ús públic. 
b. Ser camins aptes per al trànsit rodat motoritzat i, a tal efecte, permetre l’ús de 

vehicles tipus turisme, segons estableix el Reglament General de Circulació. 
 
4. En execució d’aquesta línia d’ajuts la Diputació pot recavar la col·laboració tècnica dels 

consells comarcals de les àrees damnificades. 
 
Article 2. Destinataris 
 
1. Els destinataris de la present línia de suport són els municipis de la demarcació de 

Barcelona damnificats per les nevades produïdes al mes de febrer de 2018.  
 
2. Queda exceptuada de la consideració de destinatària la ciutat de Barcelona en la mesura 

que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació de 
Barcelona de forma convencional i bilateral. 

 
Article 3. Procediment de concessió 
 
1. La concessió dels recursos s'ha d'efectuar d’acord amb el principi de concessió directa 

amb concurrència. 
 
2. La concessió directa amb concurrència és aplicable en els casos en què es preveu 

l’existència d’una pluralitat de potencials beneficiaris i en què, a més, hi ha la voluntat de 
no fixar ordre de prelació degut a què, per la naturalesa del recurs, les sol·licituds es 
resolen a mesura que es presenten, concedint-se el recurs a tots aquells ens en què es 
comprovi el compliment dels requisits preestablerts. 

 
Article 4. Centre gestor 
 
El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, 
ambdós adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
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Article 5. Quantia total i consignació pressupostària 
 
1. La quantia total estimativa a aplicar és de cinc-cents mil euros (500.000,00 euros) i es 

distribueix amb càrrec a l’aplicació del pressupost 2018 següent: 
 

Centre gestor Aplicació pressupostaria Quantia (EUR) 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries 
i Mobilitat 

G/50100/45302/46252 500.000,00 

 
2. Als efectes de quantificar la dotació necessària per a fer front als ajuts sol·licitats es 

tindran en compte els informes tècnics elaborats pel centre gestor i, si escau, la resta de 
documentació tècnica generada pels consells comarcals de l’àmbit territorial dels 
municipis afectats.  

 
Article 6. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Diputació de Barcelona (en endavant, Portal o PMT). 
 
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

ús se’n derivin.  
 
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les funcions del 

punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. 
 
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 

poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta 
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal 
de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos. 

 
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic. 
 
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
Article 7. Revisió i subsanació de tràmits 
 
En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 
defectes esmenables, es procedirà de la següent manera: 
 
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui l’expedient 

afectat i el defecte. 
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b. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. En 
la regulació de cada tràmit s'estableix el termini per a efectuar-la, que es comptarà a 
partir de l'endemà de la recepció de la notificació. 

 
Article 8. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 

de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació. 

 
2. Els tràmits registrats estan disponibles a través del Portal. 
 
Article 9. Encàrrec de tramitació electrònica 
 
1. Els ens destinataris poden encarregar a la Diputació de Barcelona la realització dels 

tràmits quan concorri algun dels supòsits següents, i no es puguin resoldre dins del 
termini de sol·licitud: 

 
a. Funcionament anòmal de les aplicacions. 
b. Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions. 
c. Manca dels certificats digitals necessaris. 
d. Altres causes, degudament motivades. 

 
2. L'acreditació de les condicions anteriors ha de presentar-se a la Diputació en el termini 

màxim de cinc dies hàbils des del venciment del termini per a la realització del tràmit. La 
Diputació s’ha de coordinar amb l’ens destinatari per a concloure el tràmit. 

 

Article 10. Requisits de sol·licitud 
 
1. Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del Portal. 
 
2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 22 de febrer de 2018 i finalitza el 22 de 

març de 2018. 
 
3. A la sol·licitud, cal adjuntar necessàriament el formulari normalitzat S1-001-18, que recull 

els aspectes següents: 
 

a. Llista dels camins afectats per les nevades del mes de febrer de 2018 que han estat 
objecte dels treballs de retirada de neu, amb indicació, per a cadascun d’ells, dels 
quilòmetres que comprenen les tasques de neteja. 

b. Plànol del municipi en el que figurin grafiats els citats camins. 
c. Acreditació que els camins compleixen els requisits exigits en el present règim. 

 
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres d’ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds. 
 
5. En cas d’exigir-se documentació complementària, la seva presentació és requisit 

indispensable per a l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud. 
 
6. Abans de la resolució de la sol·licitud, l’ens pot tramitar electrònicament el desistiment. 

Els usuaris que poden realitzar aquest tràmit són els mateixos que poden signar i 
presentar sol·licituds. 
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Article 11. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 

la Diputació de Barcelona. 
 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes 
esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de 
defectes esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

 
Article 12. Esmena a instància de l’ens 
 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que es 

trobin en estat de “lliurada”. 
 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació 

d’una nova sol·licitud, que serà la que es tingui en compte a tots els efectes. 
 
Article 13. Revisió de sol·licituds i subsanació 
 
1. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació 

electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense 
haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud. 

 
2. No s’admet la presentació, en el marc d’una subsanació, de sol·licituds alienes al 

requeriment efectuat. 
 
Article 14. Instrucció  
 
1. La Diputació de Barcelona, a través del centre gestor, ha de realitzar les verificacions 

formals i tècniques de les sol·licituds presentades. En concret, ha de comprovar els 
aspectes següents: 

 
a. La correcció dels aspectes formals de la sol·licitud. 
b. La concreció dels camins afectats, l’acreditació del compliment dels requisits i la 

quantificació dels quilòmetres afectats pels treballs de la retirada de la neu. 
 
2. Una vegada verificades les sol·licituds i realitzades les esmenes que siguin pertinents, el 

centre gestor ha de procedir a contrastar la informació inclosa en les sol·licituds amb 
l’informe o informes emesos en el moment immediatament posterior a les nevades 
previstos a l’article 5 del present règim. 

 
Article 15. Criteris de distribució 
 
1. S’estableix un import d’ajut econòmic màxim de 150 euros per quilòmetre de camí d’us 

públic sobre el qual s’ha actuat, el qual podrà ajustar-se en funció del nombre de 
peticions. 
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2. Per a la quantificació dels ajuts a concedir es partirà de la consignació pressupostària 

global prevista per aquesta línia de suport.  
 
3. El centre gestor ha d’elaborar i custodiar l’informe d’instrucció de les sol·licituds 

presentades, el qual conté l’explicació objectiva de la forma com s’han aplicat els criteris 
de distribució. 

 
4. Com a resultat de la instrucció, les sol·licituds s’han de classificar en un dels estats 

següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió, en haver-se 
localitzat recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor valoració en 
aplicació dels criteris de concessió establerts. 

b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin 
objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques 
establertes en el present règim. 

c. Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver 
desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament. 

 
Article 16. Formalització i acceptació 
 
1. La resolució del procediment de concessió dels ajuts serà tramitada per la Direcció de 

Serveis de Cooperació Local als efectes de la seva elevació, per part de la Presidència 
d’aquesta Corporació, a la Junta de Govern. 

 
2. La resolució de la totalitat dels ajuts s’ha d’aprovar en un termini màxim de tres mesos, a 

comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. 
 
3. Els ens destinataris han de ser notificats en el termini màxim de deu dies. 
 
4. La concessió també s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 

com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
5. L’ajut es considerarà acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir 

de la recepció de la notificació, aquests no manifesten expressament la renúncia. 
 
6. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les 

funcions de signatura i presentació d’acceptacions. 
 
7. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions 

presentades: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes 
esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables. 

 
Article 17. Execució 
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1. El termini d’execució comprèn el període inclòs des de l’inici de l’episodi de nevades del 
mes de febrer de 2018 fins la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

 
2. La Diputació de Barcelona pot establir aquells mecanismes de seguiment i control de les 

actuacions que considerin adients, així com sol·licitar a l’ens destinatari els documents 
originals per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, a més de 
requerir-li l’elaboració i el lliurament d’aquella documentació que es consideri necessària. 

 
3. L’ens destinatari ha de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o incidència 

que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada. 
 
4. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de la 

Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, 
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
Article 18. Justificació i despesa elegible 
 
1. El termini de justificació finalitza el 29 de juny de 2018. 
 
2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de depeses dels ens 

destinataris que resulti imputable a la neteja hivernal que han hagut d’executar els 
municipis per a poder restablir l’estat dels camins d’ús públic que, de manera indubtable, 
respongui a la naturalesa de l'activitat objecte d’ajut, resulti estrictament necessària i 
s’efectuï en el termini establert. En aquest sentit, només seran abonades aquelles 
factures o despeses directament relacionades amb la retirada de neu dels camins o bé 
complementàries de les mateixes, certificades per la Intervenció en els termes dels punts 
següents, el que inclou també aquelles despeses extraordinàries i urgents, degudament 
acreditades, que s’hagin realitzat de forma imponderable per a fer front a les esmentades 
contingències.  

 
3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest 

efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat. 
 
4. La justificació de despeses s’ha de realitzar mitjançant la presentació de la documentació 

següent: 
 

a. Formulari normalitzat S4-001-18, on es fan constar les despeses derivades de 
l’actuació que constitueix objecte de l’ajut que es justifica, a més de la declaració de 
l’ens destinatari referida al llistat de camins que han estat objecte d’actuacions de 
retirada de neu acumulada, amb indicació dels quilòmetres que han comprès 
aquestes tasques.  
Aquesta memòria també contindrà un apartat justificatiu de l’acompliment de les 
condicions i dels requisits establerts en el règim de l’ajut atorgat, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

b. Plànol del municipi, preferentment en format SIG, en el que hi figurin, degudament 
grafiats, els camins que han estat objecte de retirada de neu. 

 

5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les 
funcions de signatura i presentació de les justificacions. 

 

6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
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7. Cas que en fase de justificació s’acrediti un nombre de quilòmetres de camins afectats 
pels treballs de la retirada de la neu inferior al que l’ens va informar en la sol·licitud, 
l’import de l’ajut s’ajustarà de manera proporcional. 

 

8. 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 es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les 
declarades pluriennals. 

 

9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació 
ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n coneixement. 

 

10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat 
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà 
el reintegrament de l'import que correspongui. 

 

11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i d’altres 
administracions, sempre i quan no es produeixi sobrefinançament. 

 

12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació 
provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el 
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-
los a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 

13. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la tramesa 
al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la 
documentació. 

 

Article 19. Consulta i seguiment 
 

Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions presentades: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió 
per part de la Diputació de Barcelona, a efectes de determinar l’existència o no de 
defectes esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables. 

 
Article 20. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació, 
llevat de les excepcions previstes en el present règim. 
 
Art. 21. Finalització 
 
L’actuació es considera finalitzada quan es realitzi el darrer pagament, s’efectuï la 
compensació de deutes o s’aprovi la revocació o la renúncia. 
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Article 22. Canvis de destinació 
 
Un cop resolts els ajuts, no s’admeten canvis de destinació. 
 
Article 23. Renúncia 
 
1. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la renúncia a l’ajut, que pot ser per la 

totalitat o parcial. 
 
2. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els signataris per delegació d’aquests, poden 
signar sol·licituds de renúncia. 

 
3. El centre gestor ha d’informar la sol·licitud de renúncia. 
 
4. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 

l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 

 
Article 24. Revocació de recursos 
 
1. Els ajuts es poden revocar d’acord amb el procediment establert a l’article 26 “Audiència i 

tancament” d’aquest règim. 
 
2. També es poden revocar els ajuts concedits en els supòsits establerts en els articles 37 

de la Llei General de Subvencions i 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació, prèvia audiència de l’ens destinatari. 

 
Article 25. Altres modificacions 
 
La Diputació de Barcelona pot modificar l’acte de concessió en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, per tal de rectificar errors materials de fet o aritmètics, així com 
també, per assegurar la viabilitat administrativa i financera de l’actuació. 
 
Article 26. Audiència i tancament 
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 
publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació 
pendent. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats. 
 
3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de 

deu dies des de l’aprovació. 
 
Article 27. Règim jurídic 
 
1. El règim jurídic específic de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de 

febrer de 2018 està constituït pel present règim, pel Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i les disposicions que el desenvolupin. 
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2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la Línia de suport 
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 es troba constituït per: 

 
a. Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 

en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

c. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

d. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya. 

e. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

f. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic. 
g. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
h. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

i. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. 

j. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

k. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

l. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i fins a la seva entrada en 
vigor, Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

m. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

n. Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern de la Generalitat de Catalunya. 

o. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a partir del 25/5/2018 el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. 

p. Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació. 

q. Amb caràcter supletori, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

r. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
 
Article 28. Protecció de dades 
 
1. Els ens destinataris han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 

sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, 
LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 sobre creació i 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

53 

modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables dels fitxers” 
de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions i a partir del 25/5/2018, el 
reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, 
aplicable directament a tots els estats membres (en davant, RGPD). 

 
2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del 

tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades 
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de 
l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista 
respectant les obligacions fixades a l’article 12 de la LOPD i a l’art. 28.3 del RGPD. 

 
3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el 

subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subcontractista i els tractaments subcontractats. 

 
4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) 

i la Diputació, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que 
disposa de l’autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos 
a l’article 12 de la LOPD i a l’art. 28.2 del RGPD per al subencàrrec a la Diputació. 

 
5. El tractament de les dades personals s’ha de dur 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 l’objecte del recurs sol·licitat i per a 
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 

 
b. La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà 
el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en 
qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les previsions 
establertes a l’article 10 de la LOPD i al 32 del RGPD. 

 
c. En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el 

responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 
termini màxim de 48h, i a través de la Responsable corporativa de protecció de 
dades, 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. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable 
que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de 
les persones físiques. 

 
d. Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o 

destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels 
treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses 
subcontractades. 

 
e. No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no 

proporcionin un nivell de protecció equiparable al RGPD, sense disposar de les 
garanties suficients i es compleixin els demés requisits que estableix el RGPD. 
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6. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa 
en els termes previstos en aquest règim i en els formularis corresponents fent cessió de 
les mateixes a la Diputació per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

 
7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals que es 

requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o 
ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

 
8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 

dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació s’inclouran al fitxer “Gestió 

econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut sol·licitat i sent conservades de 
manera indefinida al corresponent expedient. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació es podrà realitzar a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la 
presentació a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona 
que es poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/. Per a més informació la 
Responsable corporativa de protecció de dades es troba a la seva disposició a 
lopd@diba.cat. Els recordem que en cas que ho estimin oportú podran adreçar-se a 
l’APDCAT per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria. 

 
Annex 2 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport municipal amb motiu de les 
nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i 
el seu règim regulador  
 
C1 Sol·licitud 
 
Què permet? 
 
Presentar sol·licituds d’ajut en el marc de la Línia de suport municipal amb motiu de les 
nevades de febrer de 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Els municipis de la demarcació de Barcelona damnificats per les nevades produïdes al mes 
de febrer de 2018.  
 
Quan es pot demanar? 
 
El termini de sol·licitud s’inicia el 22 de febrer de 2018 i finalitza el 22 de març de 2018. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
a. Formulari S1-001-18, que recull els aspectes següents: 
 

- Llista dels camins afectats per les nevades del mes de febrer del 2018. 
- Acreditació que els camins compleixen els requisits exigits. 
- Despeses que han estat causades directament per les nevades, amb indicació de la 

seva tipologia, import i justificació de la seva necessitat. 
 
b. Plànol del municipi en el que figurin grafiats els camins. 
 
On i com es fa? 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
http://www.diba.cat/web/registre/
mailto:lopd@diba.cat


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

55 

 
Tràmit disponible electrònicament a través de l’aplicatiu "PMT".  
 
Cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. Per sol·licitar 
l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra 
entitat. 
 
Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar 
l'estat de tramitació de l'expedient. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde i de secretari, poden signar i presentar 
sol·licituds. 
 
Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
sol·licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia 
acreditació d'aquesta circumstància. A aquestes efectes, s'ha de lliurar a la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder 
actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos. 
 
Quan es dona resposta? 
 
La resolució de la totalitat dels ajuts s’ha d’aprovar en un termini màxim de tres mesos, a 
comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. 
 
Cas que, durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes 
esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa de set dies 
naturals a partir de l’endemà de rebre a la notificació electrònica per esmenar els defectes. 
 

Quin seguiment es pot efectuar? 
 

El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i, de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, 
ambdós adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Iniciar el tràmit 
 
Portal de tràmits 
 
Accedeix 
 
C4 Justificació 
 
Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses en el marc de la Línia de 
suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc de l’esmentada línia. 
 
Quan es pot demanar? 
 
El termini de justificació finalitza el 29 de juny de 2018.  

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

56 

Quina documentació cal aportar? 
 
a. Formulari normalitzat S4-001-18, on es fan constar les despeses de l’actuació.  
 
b. Plànol del municipi, preferentment en format SIG, en el que hi figurin, degudament 

grafiats, els camins que han estat objecte de retirada de neu. 
 
On i com es fa? 
 
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, 
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i 
presenteu el tràmit. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i els signataris per delegació d’aquests tenen 
les funcions de signatura i presentació de la documentació. 
 
Quan es dóna resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini 
de 30 dies des de l'entrada de la justificació de despeses. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i, de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, 
ambdós adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
 

Iniciar el tràmit 
 
Portal de tràmits 
 
Accedeix 

 
Annex 3 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport municipal amb motiu de les 
nevades de febrer de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el 
seu règim regulador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
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10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el 
requeriment presentat per l’Ajuntament de Montmeló contra l’acord de la Junta 
de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 9 de novembre de 2017, pel 
qual es va aprovar la liquidació definitiva i parcial de les actuacions 
considerades “inversions financerament sostenibles”, aprovades en el marc de 
les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb 
termini de justificació fins el 30 de juny de 2016; fins el 30 de novembre de 2016 i 
fins el 31 de gener de 2017, i, en conseqüència, deixar sense efecte l’esmentat 
acord pel que fa referència a la revocació d’un ajut i a l’exigència de 
reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat en favor de 
l’Ajuntament de Montmeló.- 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 9 de novembre de 

2017, va aprovar la liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades 
inversions financerament sostenibles, aprovades en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de 
justificació fins el 30 de juny de 2016, fins el 30 de novembre de 2016 i fins el 31 de 
gener de 2017 (AJG 593/17). 

 
2. Entre els ajuts que es van revocar, es va incloure el següent, aprovat per la Junta 

de Govern de la Diputació en sessió de 12 de desembre de 2014 (AJG 820/14): 
 

Ens destinatari Ajuntament de Montmeló 

NIF ens P0813400I 

Actuació 
Traspàs de titularitat d'uns trams de les carreteres BV- 
5156 i BV-5003 i Projecte constructiu de reurbanització de 
la travessera urbana BV-5156/BV-5003, Fase 1 

Codi XGL 14X113850 

Import concedit (EUR) 1.200.000,00 

Total pagaments prèvia 
justificació (EUR) 

526.039,08 

Total pagaments 
avançats (EUR) 

673.960,92 

Import no justificat a 
REVOCAR 

32.671,20 

Núm. exp. SIGC 2014/0010204 

Centre gestor Ger. Serv. Infraest. Viàries i Mobilitat 

 
3. La revocació es va adoptar un cop transcorregut el període d’audiència obert per 

decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona D 1810/17, de data 9 de març 
de 2017, sense que l’Ajuntament de Montmeló justifiqués el saldo pendent ni 
presentés al·legacions a la liquidació provisional, i previ informe del Servei Jurídico-
Administratiu, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona.  
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4. Atès que s’havia pagat per avançat el saldo de l’ajut que restava sense justificar, la 
revocació va anar acompanyada de l’exigència de reintegrament de l’import pagat 
per avançat i no justificat, a fer efectiu mitjançant compensació del pagament 
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens fos beneficiari. 

 
5. L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 

17 de novembre de 2017 i es va notificar als ens afectats. L’Ajuntament de 
Montmeló va rebre la seva notificació l’1 de desembre de 2017. 

 
6. Amb relació a l’esmentada revocació, el 31 de gener de 2018, l’Ajuntament de 

Montmeló, ha presentat requeriment previ a la interposició de recurs contenciós 
administratiu, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
7. En l’escrit, l’Ajuntament sol·licita que es deixi sense efecte la revocació, tot 

fonamentant la seva pretensió en el fet que el conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament per a vehicular la col·laboració de la primera a l’actuació 
“Traspàs de titularitat d'uns trams de les carreteres BV- 5156 i BV-5003 i Projecte 
constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-5156/BV-5003, Fase 1”, 
subscrit en data 6 de març de 2015, va establir en el seu pacte sisè el següent: 

 
“El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de 
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 
 
Atès que es tracta d’un traspàs de titularitat de trams de les carreteres BV-5156 i a BV-
5003, quan es tracti de justificació que impliqui la finalització de l’actuació (Certificació 
Final d’Obra) el total de l’aportació de la Diputació de Barcelona serà del 100 per cent de 
l’ajut econòmic aprovat, independentment de que les despeses justificades siguin 
inferiors [...]”. 

 
8. Amb relació al requeriment presentat, en data 14 de febrer de 2018, el Servei 

Jurídico-Administratiu de la Diputació de Barcelona ha emès l’informe que es 
reprodueix a continuació, el qual s’incorpora a l’expedient: 

 
“ 

1. Antecedents: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així 
com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de concertació, 
en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les Meses de 
concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que 
inclou les actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a 
l'ús general, així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les necessitats 
expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de la Diputació, 
l’Ajuntament de Montmeló i la Diputació de Barcelona van decidir desenvolupar 
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
L’Ajuntament de Montmeló i la Diputació de Barcelona es van comprometre a preacordar el 
suport econòmic per a l’actuació “Traspàs de titularitat d’uns trams de les carreteres BV-
5156 i BV-5003 i Projecte Constructiu de Reurbanització de la Travessera Urbana BV-5156 i 
BV-5003, al terme municipal de Montmeló. Fase1.”, per a la qual la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat n’és el centre gestor de la Diputació responsable del 
seguiment de l’obra, amb un PEC de 1.337.620,71 euros (IVA inclòs), redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Aquesta actuació es va emmarcar com a inversió financerament sostenible, d’acord amb el 
que establia la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 
del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 6a. a la 
LOEPSF. 
 
Mitjançant informe emès per l’interventor de l’ens local destinatari es va acreditar el 
compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit 
pressupostari, i per tant era voluntat de la Diputació vehicular la present actuació al règim de 
les inversions financeres sostenibles. 
 
De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord es va formalitzar 
administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per 
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18 de desembre de 
2014, formalitzant-se la signatura d’ambdues parts en 6 de març de 2015. 
 
L’objecte del conveni es centrava en la implementació per part de l’Ajuntament de Montmeló 
i la Diputació de Barcelona dels compromisos en ordre al traspàs del tram de la carretera 
BV-5156 del PK 0+180 fins el PK 0+596, i de la carretera BV-5003 des del PK 0+596 fins el 
PK 1+490, i establir les condicions de l’execució de les obres del “Projecte constructius de 
reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 1”. 
  
Entre els pactes a destacar es va acordar: 
 
Com a obligacions de la Diputació de Barcelona: 
 

Classe de recurs  Ajut econòmic  

Aportació de la Diputació 1.200.000,00 euros 

Periodificació 2014 1.200.000,00 euros 

Aplicació pressupostària 
G/50100/453A0/76242........ 200.000,00 euros 
G/50100/453A1/7624........ 1.000.000,00 euros 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es va desglossar de la manera següent: 
 
-  200.000,00 euros corresponent a un preacord assolit en el marc de Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
- 1.000.000,00 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
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Talment, es preveia que la Diputació de Barcelona s’encarregaria de la direcció facultativa 
de les obres i de la coordinació de seguretat i salut.  
 
Com a obligacions de l’Ajuntament de Montmeló: 
 
En virtut de l’esmentat conveni, l’Ajuntament de Montmeló es comprometia a fer una 
aportació econòmica per a l’execució de les obres, de 137.620,71 euros, en la mesura que 
es preveia que l’Ajuntament de Montmeló fos l’administració que dugués a terme 
l’aprovació, licitació i execució de les obres esmentades, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 1.337.620,71 euros. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost es preveia 
que anés a càrrec de l’ Ajuntament de Montmeló. 
 
Així mateix, el conveni va preveure que la baixa que es produís en el procés d’adjudicació 
del contracte d’obres recauria automàticament sobre l’aportació municipal, sense necessitat 
d’aprovar una nova addenda. L’Ajuntament de Montmeló s’obligava a destinar la baixa 
d’adjudicació del contracte d’obra al finançament d’una segona Fase del Projecte constructiu 
de reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. 
 
En data 19 de maig de 2015 l’ens destinatari va adjudicar el contracte d’obres per un import 
de 1.140.187,89 Eur., per tant, la baixa produïda en el procés d’adjudicació va ser de 
197.432,82 EUR. Posteriorment es van aprovar uns preus nous per un import de un import 
de 27.140,91 Eur., com a conseqüència de la introducció de variacions en el contracte 
d’obres, necessàries per la correcta execució de les mateixes. Per tant, la baixa final es xifra 
en la quantitat de 170.291,91 EUR 
 
D’acord amb el pacte 6.1 del conveni, el total de l’aportació de la Diputació de Barcelona 
serà el 100 % de l’ajut econòmic aprovat, independentment de que les despeses justificades 
siguin inferiors; no obstant això, i en relació al pacte 2.1 del conveni, l’ajuntament s’obliga a 
destinar aquest import de la baixa al finançament d’una segona Fase del Projecte 
constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003. 
 
2. Objecte del present informe: 
 
El present informe té per objecte recollir el pagament de l’aportació de la Diputació, tenint en 
compte que li és d’aplicació el règim aplicable a les actuacions considerades inversions 
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d'actuacions 
derivades de les Meses de concertació. 
 
D’aquesta manera, cal assenyalar que la present actuació, a través de Dictamen de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 d’octubre de 2015, va ser objecte 
d’aprovació de pròrroga fins a 30 de juny de 2016 pel que fa als terminis d’execució i de 
justificació, atenent al baix nivell d’execució de les actuacions i al fet que la Diputació de 
Barcelona va fer arribar a les intervencions dels Ajuntaments la llista de les seves 
actuacions considerades inversions financerament sostenibles, per a les que constaven 
imports pendents de justificar i/o de reconèixer, per tal que les intervencions retornessin 
l'informe del seu estat d’execució i, respecte d'aquelles per a les que s’acredités que no 
podien finalitzar-se a 30 d'octubre de 2015 però si a 30 de juny de 2016, si escau, es 
sol·licités la tramitació de la corresponent pròrroga. 
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Complementàriament a aquesta mesura, constatat que el retard en l’execució de les obres 
s’agreujava per les dificultats de tresoreria dels Ajuntaments, i als efectes de garantir que 
aquests poden complir amb els terminis establerts de pagament a proveïdors, es va 
considerar oportú modificar el sistema de pagament establert en els convenis reguladors 
dels ajuts per procedir, abans que finalitzi l'anualitat 2015, a reconèixer les obligacions pels 
saldos pendents de pagar, els quals es farien efectius amb caràcter avançat durant el primer 
trimestre de l'anualitat 2016. 
 
Atenent a aquestes disposicions, la Diputació de Barcelona va procedir a modificar els 
convenis derivats de les actuacions prorrogades, entre ells, el present conveni objecte 
d’informe, en el sentit d'afegir un nou apartat als convenis formalitzats relatiu al pagament, 
en els termes següents:  
 
"La Diputació de Barcelona procedirà, abans que finalitzi l'anualitat 2015, a reconèixer les 
obligacions pels saldos pendents de pagar, els quals es faran efectius amb caràcter avançat 
durant el primer trimestre de l'anualitat 2016. Els ens destinataris hauran de justificar la 
despesa en el termini establert." 
 
És per aquest motiu que, d’acord amb les disposicions previstes en el Dictamen citat, durant 
el mes d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona va procedir a fer un pagament avançat de 
l’import que restava pendent d’executar, per un import de 673.960,92 euros. 
 
L’esmentat pagament avançat es va disposar que havia de ser executat i justificat per 
l’Ajuntament en el termini màxim del 30 de juny de 2016. 
 
L’ens destinatari presentà en el termini esmentat justificacions per un import de 641.289,72 
Eur, restant per tant un sobrant de 32.671,20 EUR. 
 
El pacte sisè paràgraf segon del conveni estableix que “Atès que es tracta d’un traspàs de 
titularitat de trams de les carreteres BV-5156 i BV-5003, quan es tracti de justificació que 
impliqui la finalització de l’actuació (Certificació Final d’Obra) el total de l’aportació de la 
Diputació de Barcelona serà del 100 per cent de l’ajut econòmic aprovat, independentment 
de que les despeses justificades siguin inferiors”. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 9 de 
novembre de 2017, aprovà el dictamen pel qual es proposava aprovar la liquidació definitiva 
i parcial de les actuacions considerades inversions financerament sostenibles aprovades en 
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i la 
revocació dels imports no justificats. 
 
Pel que fa a l’actuació “Traspàs de titularitat d’uns trams de les carreteres BV-5156 i BV-
5003 i Projecte Constructiu de Reurbanització de la Travessera Urbana BV-5156 i BV-5003, 
T.M. Montmeló. Fase1.”, inclosa en el dictamen esmentat, s’ha detectat que la revocació per 
un import de 32.671,20 Eur. aprovada a través del dictamen esmentat, a proposta d’aquest 
Servei Jurídico-Administratiu, s’ha de deixar sense efectes l’acord de reintegrament, tot 
d’acord amb el pacte sisè paràgraf segon del conveni signat en ordre al traspàs dels trams 
de les carreteres BV-5156 i BV-5003 i establir les condicions per l’execució de les obres, 
que estableix que “Atès que es tracta d’un traspàs de titularitat de trams de les carreteres 
BV-5156 i BV-5003, quan es tracti de justificació que impliqui la finalització de l’actuació 
(Certificació Final d’Obra) el total de l’aportació de la Diputació de Barcelona serà del 100 
per cent de l’ajut econòmic aprovat, independentment de que les despeses justificades 
siguin inferiors”. 
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Per la qual cosa qui subscriu informa que de conformitat amb el pacte 2.2 del conveni 
signat, l’Ajuntament de Montmeló ha de destinar la baixa d’adjudicació del contracte d’obra, 
que es xifra en la quantitat de 170.291,91 EUR al finançament d’una segona Fase del 
Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. 
de Montmeló.” 

 
9. Atès el sentit de l’informe transcrit, convé acceptar el requeriment presentat per 

l’Ajuntament de Montmeló i procedir a deixar sense efecte la revocació adoptada 
per acord de Junta de Govern de la Diputació el 9 de novembre de 2017, sense 
perjudici que, de conformitat amb el pacte 2.2 del conveni signat, l’Ajuntament de 
Montmeló ha de destinar la baixa d’adjudicació del contracte d’obra, que es xifra en 
la quantitat de 170.291,91 euros, al finançament d’una segona Fase del Projecte 
constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. 
de Montmeló. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.b) 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.- ACCEPTAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Montmeló contra 
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió celebrada el 9 de novembre de 2017, 
pel qual es va aprovar la liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades 
inversions financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins el 30 de juny de 2016, fins el 30 de novembre de 2016 i fins el 31 de gener de 
2017, i, en conseqüència, deixar sense efecte l’esmentat acord pel que fa a la 
revocació de l’ajut següent i a l’exigència de reintegrament de l’import pagat per 
avançat i no justificat, d’acord amb l’informe emès pel Servei Jurídico-Administratiu de 
la Diputació de Barcelona en data 14 de febrer de 2018: 
 
Ens destinatari Ajuntament de Montmeló 

NIF ens P0813400I 

Actuació 
Traspàs de titularitat d'uns trams de les carreteres BV- 
5156 i BV-5003 i Projecte constructiu de reurbanització de 
la travessera urbana BV-5156/BV-5003, Fase 1 

Codi XGL 14X113850 

Import concedit (EUR) 1.200.000,00 

Total pagaments prèvia 
justificació (EUR) 

526.039,08 

Total pagaments avançats 
(EUR) 

673.960,92 
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Import de la revocació que es 
deixa sense efecte (EUR) 

32.671,20 

Núm. exp. SIGC 2014/0010204 

Centre gestor Ger. Serv. Infraest. Viàries i Mobilitat 

 
Segon.- EXIGIR a l’Ajuntament de Montmeló, de conformitat amb el pacte 2.2 del 
conveni subscrit per a l’actuació objecte del present dictamen, que destini la baixa 
d’adjudicació del contracte d’obra, que es xifra en la quantitat de 170.291,91 euros, al 
finançament d’una segona Fase del Projecte constructiu de reurbanització de la 
travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. 
 
Tercer.- ESTABLIR que l’Ajuntament de Montmeló ha d’acreditar el compliment de 
l’obligació referida en l’acord anterior mitjançant certificació de la Intervenció de 
l’Ajuntament a presentar com a màxim el 31 de desembre de 2018, amb l’advertiment 
que, de no fer-ho, la Diputació de Barcelona procedirà a exigir el reintegrament de 
l’import pagat per avançat i no justificat de 32.671,20 euros. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest dictamen a l’ens afectat.” 

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  

 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la proposta de 
contractació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el conveni signat, en data 6 de juliol de 2017, entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació centralitzada dels serveis 
de comunicacions, així com restar assabentat de la proposta de plec de 
clàusules administratives i de plec de prescripcions tècniques, elaborats per 
Localret, que han de regir la referida contractació.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 

tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, com a mitjà bàsic per al 
funcionament de l’administració, tot optimitzant-ne l’ús i minimitzant-ne la despesa. 

 
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de 
línies físiques o d’enllaços ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els 
serveis que li són propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la 
ciutadania que en fa ús.  

 
S’hi diferencien els àmbits següents: 
 

 Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament regular de la 
Diputació, com a ens local, amb les seves seus i serveis. Inclou les xarxes 
telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals (XVL). 
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 Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a 
xarxa de municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) 
i la Xarxa de Biblioteques (XB).  

 
2. Des de l’any 2004, el Consorci LOCALRET promou la contractació centralitzada de 

serveis de telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de 
fomentar les tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions 
electròniques i de potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència 
administrativa i el suport tècnic als ens locals. El Consorci LOCALRET agrupa més 
de 800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, les 
diputacions i els consells comarcals. La seva finalitat, entre d’altres, és donar suport 
tècnic en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor 
amb els operadors del sector i també, promoure i coordinar accions que faciliten als 
ens consorciats reduir la despesa en serveis de telecomunicacions, així com 
millorar les condicions tècniques en la prestació d’aquests serveis. 

 
3. Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 27 de febrer de 2013, la Diputació de Barcelona 

i el Consorci LOCALRET van signar un conveni de col·laboració, per impulsar una 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de tota la demarcació de 
Barcelona (excepte en la comarca del Maresme, que pionera en aquests processos 
de compra centralitzada desenvolupa la seva pròpia iniciativa amb característiques 
similars). Aquest conveni establia les bases i condicions mitjançant les quals es va 
portar a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicacions de veu, mòbil 
i tràfic de dades, a través de la contractació centralitzada conforme a l’Acord Marc 
d’Homologació de serveis de telecomunicacions aprovat pel Consorci LOCALRET 
el 14 de febrer de 2011. Aquest Acord Marc tenia una vigència inicial de 2 anys, 
essent prorrogat per un any més, per Decret del Consorci LOCALRET de 26 d’abril 
de 2013. Aquest acord establia tres lots, en el seu catàleg de serveis: Lot 1 - 
Serveis de comunicacions de veu fixa, Lot 2 - Serveis de comunicacions mòbils de 
veu i dades i Lot 3 - Servei de dades i accés a internet. El Consorci LOCALRET no 
ha convocat un nou acord marc d’homologació de serveis de telecomunicacions. 
Per aquest motiu, les contractacions centralitzades posteriors que ha realitzat el 
Consorci s’han tramitat mitjançant procediment obert harmonitzat. 

 
4. Per Decret núm. 2014/ 06, de la Presidència del Consorci LOCALRET, es va 

aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc d’Homologació de la 
contractació de Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació 
de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals 
de la demarcació de Barcelona adherits al procés de compra agregada”, i que es 
van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a continuació: 

 
LOT1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE 
ESPAÑA SAU, en data 22 de juliol de 2014. 
 
LOT2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, formalitzat amb 
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014. 
 
LOT3- Serveis de dades i d’accés a internet, formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014. 
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5. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 de maig 

de 2016, es va autoritzar al Consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels 
contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació, de la Diputació de Barcelona i 
de l’Organisme de Gestió Tributària. La pròrroga es va aprovar per Decret de la 
presidència de LOCALRET, núm. 2016/07 de 20 de maig de 2016. És la pròrroga 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona. 

 
Aquesta pròrroga fa palès l’interès dels ens locals en aquesta contractació, ja que 
tots ells es van adherir, a excepció únicament de 2 ajuntaments, sobre un total de 
160. 

 
6. En data 6 de juliol de 2017, el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona varen 

signar un conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de data 8 de 
juny de 2017 (A 259/17), l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals es portarà a terme una nova contractació centralitzada dels 
Serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la 
demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació 
corresponent, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com 
econòmic.  

 
7. Des de l’òptica de la tecnologia, la Diputació de Barcelona considera necessari 

evolucionar els seus serveis de telecomunicacions per assolir els següents 
objectius: 

 

 Evolucionar la xarxa de telecomunicacions corporativa, establint els redissenys 
tècnics necessaris per garantir la continuïtat durant els propers anys dels nivells 
d’eficàcia i eficiència acostumats. 

 Proporcionar des de Diputació, a través del servei de Xarxa Estesa Municipal, 
una connexió d’alta capacitat a tots els ajuntaments de la demarcació.  

 Completar, també, la connexió amb alta capacitat de totes les biblioteques de la 
Xarxa de biblioteques que encara no disposen d’aquestes tecnologies. 

 
8. Per dictamen del Consell Directiu de l’Organisme de gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), de data 25 d’octubre de 2017, es va 
aprovar l’adhesió de l’ORGT al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 
2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions, i es va establir el pressupost 
estimatiu total màxim, per a l’any 2018 de nou-cents setanta-un mil setanta-quatre 
euros i trenta-vuit cèntims (971.074,38 euros), IVA exclòs, per fer front a aquesta 
contractació, i es va assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats 
per aquesta  contractació centralitzada. 

 
9. Per decret de data 4 de gener de 2018 (A 16/18), la Diputació de Barcelona dona 

trasllat al Consorci Localret de la proposta de requeriments de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària dels serveis de telecomunicació, 
així com de la designació dels dos vocals de la mesa de contractació.  
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10. En data 24 de gener de 2018, el Consorci Localret lliura a la Diputació de 

Barcelona els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives de 
l’expedient de contractació que regiran la contractació, els quals incorporen els 
requeriments traslladats, amb les adaptacions necessàries per garantir el principi 
de neutralitat tecnològica i per homogeneïtzar al màxim els serveis amb els de la 
resta d’ens adherits. 

 
Fonaments de dret  
 
Vist l’article 205.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) que 
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes 
d’adquisició centralitzada.  
 
Vist l’apartat 4.1.1. b) de la 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 14 d’abril de 2016 (publicada 
al BOPB de 22 d’abril de 2016), 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 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest Diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos o Societat de la Informació eleva a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicacions de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions contingudes en el conveni signat 
en data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a 
la contractació centralitzada dels serveis següents:  
 

̵ LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total per a 
quatre anys de 16.425.786,42 €, IVA exclòs.  

̵ LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total per 
a quatre anys d’1.008.837,00 €, IVA exclòs.  

 
Segon.-. RESTAR ASSABENTAT i DONAR CONFORMITAT a la Proposta de Plec de 
Clàusules Administratives i de Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la 
present contractació.  
 
Tercer-. AUTORITZAR la despesa pluriennal de 21.095.894,34 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents:  
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Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Quart-. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.  
 
El Dictamen incorpora els annexos relatius a: 
 

- Plec de clàusules administratives 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Annex 9.3 Serveis de veu fixa de la solució de la Diputació de Barcelona i 

l’ORGT 
- Annex 9.4 Detall equipament de la xarxa de veu fixa de la solució de la 

Diputació de Barcelona i l’ORGT. 
- Annex 9.5 Serveis actuals a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. 
- Annex 9.6 Serveis oferts a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. 
- Annex 9.7 Valoració nPAC 
- Annex 9.8 Serveis nPAC oferts a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. 
- Annex 9.9 Detall equipament de la xarxa pel manteniment i suport de la 

Xarxa Local 
- Annex 9.10 Servei Housing, detall dels servidors ubicats en el CPD. 
- Annex 9.11 Serveis oferts pels criteris automàtics. 
- Annex 10.3 Serveis requerits 
- Annex 10.4 Serveis oferts pels criteris automàtics. 
- Annex 11.1 Total oferta econòmica i criteris 
- Annex 11.2 Preus unitaris de quotes 
- Annex 11.3 Preus unitaris de trànsit 
- Annex 11.4. Preus unitaris d’ampliació 
- Annex 12.1 Total oferta econòmica i criteris 
- Annex 12.2 Preus unitaris 
- Annex 12.3 Preus unitaris d’ampliació 

 
que no s’incorporen a l’Acta però es troben a l’expedient i al registre d’Acords (VNIS) 
en el link següent: 
http://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?acords&1017/1017578.pdf 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 

Import 2018 
(23 juliol a 
desembre)  

Import 2019 Import 2020  Import 2021  
Import 2022 
(fins 22 de 

juliol) 

Total 
quadriennal 

1 

G/14200/92600/22200 617.587,13 € 1.430.139,72 € 1.430.139,72 € 1.430.139,72 € 799.648,01 € 5.707.654,29 € 

G/14200/17230/22203 39.515,07  € 89.631,72 € 89.631,72 € 89.631,72 € 50.116,66 € 358.526,88 € 

G/14200/33210/22203 579.087,69 € 1.313.540,38 € 1.313.540,38 € 1.313.540,38 € 734.452,68 € 5.254.161,51 € 

G/14200/49100/22203 942.874,23 € 2.138.714,72 € 2.138.714,72 € 2.138.714,72 € 1.195.840,49 € 8.554.858,89 € 

 TOTAL LOT 1 
2.179.064,12 € 4.972.026,53 € 4.972.026,54 € 4.972.026,54 € 2.780.057,85 € 

19.875.201,57 
€ 

Lot 
Aplicació 

pressupostària 

Import 2018 
(23 juliol a 
desembre)  

Import 2019 Import 2020  Import 2021  
Import 2022 
(fins 22 de 

juliol) 

Total 
quadriennal 

2 
G/14200/92600/22203 134.538,71 € 305.173,19 € 305.173,19 € 305.173,19 € 170.634,48 € 1.220.692,77 € 

TOTAL LOT 2 134.538,71 € 305.173,19 € 305.173,19 € 305.173,19 € 170.634,48 € 1.220.692,77 € 

http://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?acords&1017/1017578.pdf
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Intervé el diputat senyor Duran (CUP-PA) i diu: Bé, felicitar el Servei per aquest 
Dictamen i per tot el que té a veure amb la contractació centralitzada o agregada, però 
sí afegir, i també va aparèixer, l’altre dia, en la reunió que vam tenir sobre la reflexió 
sobre el Catàleg de serveis o la carta de serveis futura que hauria de tenir la Diputació 
de Barcelona, que també caldria que la Diputació s’impliqués més o estudiés no 
només la possibilitat de compra agregada en el sistema de telecomunicacions, sinó 
aquelles altres compres que, també, significativament a nivell econòmic, són 
importants per als municipis i que, fins ara, estan impulsant associacions 
municipalistes. És a dir, que no únicament la Diputació creés sinergies amb aquestes 
associacions o aquestes entitats municipalistes, sinó que fos l’ens o la institució que 
liderés aquesta compra agregada de diferents serveis.  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 600.000 €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa amb concurrència 
(article 5.6.b). 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i 

elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència 
delegada corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el 
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sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons 
i les condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Integració sociolaboral de 

persones amb malalties mentals”, consistent en un suport econòmic adreçat a les 
actuacions desenvolupades per les Oficines Tècniques Laborals (OTL), que 
contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la 
qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la població aturada i/o en 
millora de l’ocupació, i amb trastorns de salut mental, així com a les empreses que 
busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació s’estableixen d’acord amb 

el següent: 
 

Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i 
consorcis locals. L’ens local destinatari ha d’haver sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona l’adhesió al Protocol general de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals 
(BOPB de 14 de juliol de 2016). 

 
El càlcul d’aquest fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les 
variables següents: 
 
- Volum d’activitat (60%): minuts d’actuacions amb persones ateses en una OTL en 

els darrers 12 mesos (font: aplicació Xaloc). 
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de 

trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència d’aquell 
dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: aplicació Xaloc i Idescat). 

- Dinamisme de l’OTL (10%): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL en 
els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en 
el mateix període (font: aplicació Xaloc). 

- Nivells d’inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat 
feina en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell 
dispositiu en el mateix període (font: aplicació Xaloc). 

- Inserció a l’empresa ordinària (10%): nombre d’insercions a l’empresa ordinària de 
l’OTL en els darrers 12 mesos dividit pel nombre d’insercions d’aquell dispositiu en 
el mateix període (font: aplicació Xaloc). 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, completada 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i 
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presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió  del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris de distribució 
especificats en al part expositiva d’aquest dictamen, segons el detall següent: 

 
 

Ens destinatari 
 

NIF 
Import 

concedit 

(EUR) 

Import a 

justificar 

(EUR) 

 
Codi XGL 

 
Operació 

comptable 

 
Ajuntament de Badalona 

 
P0801500J 

 
34.451,00 € 

 
45.934,67 € 

 
18/Y/248992 

 
1803000335/1 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

 
P0826600I 

 
26.874,60 € 

 
35.832,80 € 

 
18/Y/248991 

 
1803000335/2 

Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat 

 
P0807200A 

 
21.341,12 € 

 
28.454,83 € 

 
18/Y/248990 

 
1803000335/3 

 
Ajuntament de Granollers 

 
P0809500B 

 
27.595,09 € 

 
36.793,45 € 

 
18/Y/248989 

 
1803000335/4 

Ajuntament de l'Hospitalet de 

Llobregat 

 
P0810000J 

 
29.458,95 € 

 
39.278,60 € 

 
18/Y/248988 

 
1803000335/5 

 
Ajuntament de Manresa 

 
P0811200E 

 
44.576,63 € 

 
59.435,51 € 

 
18/Y/248987 

 
1803000335/6 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

 
P0812300B 

 
21.198,67 € 

 
28.264,89 € 

 
18/Y/248986 

 
1803000335/7 

 
Ajuntament de Rubí 

 
P0818300F 

 
34.931,40 € 

 
46.575,20 € 

 
18/Y/248985 

 
1803000335/8 

 
Ajuntament de Sabadell 

 
P0818600I 

 
51.652,24 € 

 
68.869,65 € 

 
18/Y/248984 

 
1803000335/9 

Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat 

 
P0819900B 

 
55.824,69 € 

 
74.432,92 € 

 
18/Y/248983 

 
1803000335/10 

Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet 

 
P0824500C 

 
53.526,14 € 

 
71.368,19 € 

 
18/Y/248982 

 
1803000335/11 

Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú 

 
P0830800I 

 
44.373,29 € 

 
59.164,39 € 

 
18/Y/248981 

 
1803000335/12 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

 
P5800013D 

 
27.023,73 € 

 
36.031,64 € 

 
18/Y/248979 

 
1803000335/13 

Consell Comarcal del Maresme  
P5800008D 

 
49.789,70 € 

 
66.386,27 € 

 
18/Y/248978 

 
1803000335/14 

 
Consell Comarcal d'Osona 

 
P5800015I 

 
48.128,02 € 

 
64.170,69 € 

 
18/Y/248977 

 
1803000335/15 

Agència de 

Desenvolupament del 

Berguedà 

 
P5826801B 

 
29.254,73 € 

 
39.006,31 € 

 
18/Y/248980 

 
1803000335/16 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de sis-cents mil euros 
(600.000,00 €) del pressupost de l’any 2018, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46250 445.803,82 € 

G/30101/24100/46550 124.941,45 € 

G/30101/24100/46750 29.254,73 € 
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Total 600.000,00 € 

 
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat 
s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de 
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament 
però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 

1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 
les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 

 

1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 
tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 

 

2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 
 

2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses destinades a la 
creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa 
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. 

 
Es poden justificar com a despeses directes: 
 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d’equips o espais, etc. 
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Es poden justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15% del 
cost total elegible: 
 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 
assegurances, etc.). 

 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

2.4. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A 
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució, així com la documentació tècnica associada C4-031 i un 
exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat 
de realització de l’actuació subvencionada. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

2.8. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si 
escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.12. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
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data de la seva aprovació. 
 

2.13. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 

2.14. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 

2.15. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables i 
les categories de la plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de Barcelona, 
sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per a 
l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions. 

 

2.16. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 
liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini d’audiència, 
disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de rebre la 
notificació electrònica. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat 
l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 

2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 

2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 

3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25% del cost de l’actuació. 
 

3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 
75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg, es paga per avançat el 75% 
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de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa. El 
pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia presentació de la 
justificació de les despeses de l’actuació. 
 
Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, renunciarà a la part de l’ajut pendent de justificar, 
per tal que la Diputació procedeixi a l’acceptació de la renúncia, previ informe 
favorable del centre gestor. 

 
5.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o 
de presentar la justificació pendent. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 

definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 

6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
6.4. Si escau, amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Demana la paraula el diputat senyor Duran (CUP-PA) i diu: Bé, abans ens hem 
referit a un Dictamen, que penjava de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General de Presidència, que no sabíem ben bé on demanar-lo i ara ens 
referirem no únicament a aquest Dictamen, el 12, sinó al 12, al 13, al 14 i al 15 i 
nosaltres no entenem, si tots aquests Dictàmens que són significatius perquè la suma 
dels quatre ascendeix a 3.800.000 euros, no entenem com s’aproven avui, en una 
Junta de Govern, quatre Dictàmens per aquest import tan significatiu tenint amb prou 
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feines fa nou dies una Comissió Informativa i de Seguiment i, en aquesta Comissió 
Informativa, ni s’informa ni es fa el seguiment d’aquests Dictàmens. És a dir, quan hi 
hagi algun Dictamen o alguna previsió, no únicament d’aprovació en Junta de Govern 
sinó, en fi, allà on s’escaigui, creiem que cal informar els Grups de l’oposició o, 
almenys, donar una explicació, més enllà que hi hagi un punt a l’ordre del dia o que no 
hi hagi un punt a l’ordre del dia.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Recollim aquest prec. Podria ser 
que, com són fons de prestació que es reiteren de Catàleg en Catàleg, o d’any a any, 
s’hagi interpretat que era ja una informació coneguda de manera suficient, però entenc 
el que planteja.  
 
I el senyor Duran diu: Gràcies! Entenem perfectament el que és un fons de prestació i 
el caràcter recorrent dels mateixos però, potser, en l’explicació o en l’anunci, 
simplement, que aquests fons de prestació hi seran pot haver-hi variacions respecte a 
l’històric, a l’evolució o a les línies polítiques que es vulgui desenvolupar, del caire que 
sigui.  
 
I la senyora Conesa respon: Molt bé. Doncs prenem nota i passem al punt següent. 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 2.399.769,69 €.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa amb concurrència 
(article 5.6.b). 
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b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i 

elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència 
delegada corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons 
i les condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Els serveis locals 

d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, amb la finalitat de donar suport a les 
estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d’ocupació (SLO), 
amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a més, 
contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la 
qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les persones demandants 
d’ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball 
vacants. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació s’estableixen d’acord amb 

el següent: 
 

Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la província de 
Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i 
consorcis locals. A més, cal haver subscrit conveni de col·laboració entre l’ens 
local i la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la plataforma 
telemàtica Xaloc o la metodologia aplicatiu Xaloc, així com haver sol·licitat a la 
Diputació de Barcelona l’adhesió al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació (Xaloc) (BOPB 30 de desembre de 2015). També cal tenir una activitat 
registrada en els darrers 12 mesos de, com a mínim, 1.000 actuacions totals. 

 
Els fons de prestació es calculen en base a l’aplicació proporcional de criteris 
objectius que recullen les característiques socioeconòmiques, poblacionals i 
territorials d’ens adherits al Protocol general del Pla. 
 
El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera següent: 
 
- L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades de cada 

servei local d’ocupació (SLO) per l’import per actuació, segons el tram poblacional. 
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 

realitzades en els darrers dotze mesos (font: aplicació Xaloc), que es ponderen 
segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc), 
i que corresponen a les tipologies següents d’actuacions: amb empreses, amb 
demandants i d’intermediació. 

- L’import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost 
aprovat per aquest recurs per a cada tram. 

- El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons el padró vigent amb 
efectes en la data d’inici de la vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la 
qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró 
municipal a una data determinada (font: Idescat): 

 

• Entitats locals de més de 50.000 habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els 50.000 
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habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els 20.000 

habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants. 
• Entitats locals de menys de 5.000 habitants. S’estableixen els imports màxim i 

mínim següents: 
- Import màxim de 100.000 € per entitat. 
- Import mínim de 5.000 € per entitat. No es concedirà l’ajut a aquelles entitats 

amb un import resultant inferior a 5.000 €. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, completada 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). 

 

2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i 
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 

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 concessió del fons de prestació “Els serveis locals 
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris 
de distribució especificats en al part expositiva d’aquest dictamen: 
 

 
Ens destinatari 

 
NIF 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

 
Codi XGL 

 

Operació 
comptable 

 

Ajuntament d'Abrera 
 

P0800100J 
 

26.631,18 € 
 

35.508,24 € 
 

18/Y/248975 
 

1803000354/1 
 

Ajuntament d'Alella 
 

P0800300F 
 

14.302,24 € 
 

19.069,65 € 
 

18/Y/248974 
 

1803000354/2 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

 

P0800600I 
 

7.392,55 € 
 

9.856,73 € 
 

18/Y/248973 
 

1803000354/3 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

 

P0800700G 
 

15.339,39 € 
 

20.452,52 € 
 

18/Y/248972 
 

1803000354/4 

 

Ajuntament d'Argentona 
 

P0800900C 
 

19.684,46 € 
 

26.245,94 € 
 

18/Y/248971 
 

1803000354/5 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

 

P0831200A 
 

14.479,56 € 
 

19.306,08 € 
 

18/Y/248970 
 

1803000354/6 

 

Ajuntament de Calaf 
 

P0803100G 
 

31.835,59 € 
 

42.447,45 € 
 

18/Y/248969 
 

1803000354/7 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

 

P0803300C 
 

27.876,96 € 
 

37.169,28 € 
 

18/Y/248968 
 

1803000354/8 

 

Ajuntament de Calella 
 

P0803500H 
 

20.577,08 € 
 

27.436,10 € 
 

18/Y/248967 
 

1803000354/9 
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Ens destinatari 

 
NIF 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

 
Codi XGL 

 

Operació 
comptable 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

 

P0803900J 
 

13.128,32 € 
 

17.504,42 € 
 

18/Y/248966 
 

1803000354/10 

 

Ajuntament de Canyelles 
 

P0804200D 
 

17.966,58 € 
 

23.955,44 € 
 

18/Y/248965 
 

1803000354/11 
 

Ajuntament de Cardedeu 
 

P0804500G 
 

21.908,07 € 
 

29.210,76 € 
 

18/Y/248964 
 

1803000354/12 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

 

P0805000G 
 

25.839,00 € 
 

34.452,00 € 
 

18/Y/248963 
 

1803000354/13 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

 

P0805300A 
 

33.213,08 € 
 

44.284,10 € 
 

18/Y/248962 
 

1803000354/14 

 

Ajuntament de Centelles 
 

P0806600C 
 

22.290,50 € 
 

29.720,67 € 
 

18/Y/248961 
 

1803000354/15 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

 

P0807100C 
 

14.237,69 € 
 

18.983,59 € 
 

18/Y/248960 
 

1803000354/16 

 

Ajuntament de Cubelles 
 

P0807300I 
 

11.655,90 € 
 

15.541,20 € 
 

18/Y/248959 
 

1803000354/17 
 

Ajuntament d'Esparreguera 
 

P0807500D 
 

20.543,76 € 
 

27.391,68 € 
 

18/Y/248893 
 

1803000354/18 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

 

P0807600B 
 

23.398,20 € 
 

31.197,60 € 
 

18/Y/248892 
 

1803000354/19 

Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

 

P0808500C 
 

23.053,57 € 
 

30.738,10 € 
 

18/Y/248954 
 

1803000354/20 

 

Ajuntament de Gavà 
 

P0808800G 
 

22.818,24 € 
 

30.424,32 € 
 

18/Y/248958 
 

1803000354/21 
 

Ajuntament de Granollers 
 

P0809500B 
 

30.655,80 € 
 

40.874,40 € 
 

18/Y/248957 
 

1803000354/22 
 

Ajuntament de La Garriga 
 

P0808700I 
 

22.085,78 € 
 

29.447,71 € 
 

18/Y/248956 
 

1803000354/23 
 

Ajuntament d'Igualada 
 

P0810100H 
 

33.074,64 € 
 

44.099,52 € 
 

18/Y/248891 
 

1803000354/24 
 

Ajuntament de La Llagosta 
 

P0810400B 
 

38.111,31 € 
 

50.815,08 € 
 

18/Y/248955 
 

1803000354/25 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

 

P0810500I 
 

23.280,60 € 
 

31.040,80 € 
 

18/Y/248953 
 

1803000354/26 

Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

 

P0810900A 
 

16.437,01 € 
 

21.916,01 € 
 

18/Y/248952 
 

1803000354/27 

 

Ajuntament de Manlleu 
 

P0811100G 
 

35.268,24 € 
 

47.024,32 € 
 

18/Y/248951 
 

1803000354/28 
 

Ajuntament de Manresa 
 

P0811200E 
 

34.619,87 € 
 

46.159,82 € 
 

18/Y/248950 
 

1803000354/29 
 

Ajuntament de Martorell 
 

P0811300C 
 

33.285,60 € 
 

44.380,80 € 
 

18/Y/248949 
 

1803000354/30 
 

Ajuntament de Martorelles 
 

P0811400A 
 

27.706,13 € 
 

36.941,51 € 
 

18/Y/248948 
 

1803000354/31 
 

Ajuntament del Masnou 
 

P0811700D 
 

23.817,36 € 
 

31.756,48 € 
 

18/Y/248897 
 

1803000354/32 
 

Ajuntament de Masquefa 
 

P0811800B 
 

19.149,87 € 
 

25.533,16 € 
 

18/Y/248947 
 

1803000354/33 
 

Ajuntament de Mataró 
 

P0812000H 
 

100.000,00 € 
 

133.333,33 € 
 

18/Y/248946 
 

1803000354/34 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

 

P0812300B 
 

27.797,81 € 
 

37.063,74 € 
 

18/Y/248945 
 

1803000354/35 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

 

P0812400J 
 

42.001,20 € 
 

56.001,60 € 
 

18/Y/248944 
 

1803000354/36 

 

Ajuntament de Montgat 
 

P0812500G 
 

11.336,11 € 
 

15.114,82 € 
 

18/Y/248943 
 

1803000354/37 
 

Ajuntament de Montmeló 
 

P0813400I 
 

29.191,23 € 
 

38.921,64 € 
 

18/Y/248942 
 

1803000354/38 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

 

P0813500F 
 

49.935,20 € 
 

66.580,27 € 
 

18/Y/248941 
 

1803000354/39 
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Ens destinatari 

 
NIF 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

 
Codi XGL 

 

Operació 
comptable 

 

Ajuntament de Navarcles 
 

P0813900H 
 

19.910,77 € 
 

26.547,70 € 
 

18/Y/248940 
 

1803000354/40 
 

Ajuntament de Navàs 
 

P0814000F 
 

20.036,30 € 
 

26.715,07 € 
 

18/Y/248939 
 

1803000354/41 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

 

P0814600C 
 

24.860,76 € 
 

33.147,68 € 
 

18/Y/248890 
 

1803000354/42 

 

Ajuntament de Palafolls 
 

P0815400G 
 

32.499,38 € 
 

43.332,50 € 
 

18/Y/248938 
 

1803000354/43 

Ajuntament de Palau-Solità 
i Plegamans 

 

P0815500D 
 

22.884,61 € 
 

30.512,81 € 
 

18/Y/248937 
 

1803000354/44 

 

Ajuntament de Pallejà 
 

P0815600B 
 

23.405,44 € 
 

31.207,25 € 
 

18/Y/248936 
 

1803000354/45 
 

Ajuntament del Papiol 
 

P0815700J 
 

30.789,42 € 
 

41.052,56 € 
 

18/Y/248896 
 

1803000354/46 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

 

P0815800H 
 

32.322,56 € 
 

43.096,75 € 
 

18/Y/248935 
 

1803000354/47 

 

Ajuntament de Piera 
 

P0816000D 
 

17.120,00 € 
 

22.826,66 € 
 

18/Y/248934 
 

1803000354/48 

Ajuntament de Pineda de 
Mar 

 

P0816200J 
 

16.915,56 € 
 

22.554,08 € 
 

18/Y/248933 
 

1803000354/49 

 

Ajuntament de Polinyà 
 

P0816600A 
 

30.101,31 € 
 

40.135,07 € 
 

18/Y/248932 
 

1803000354/50 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

 

P0818100J 
 

33.920,39 € 
 

45.227,19 € 
 

18/Y/248895 
 

1803000354/51 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

 

P0816800G 
 

52.632,93 € 
 

70.177,24 € 
 

18/Y/248894 
 

1803000354/52 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

 

P0823000E 
 

18.192,44 € 
 

24.256,58 € 
 

18/Y/248931 
 

1803000354/53 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

 

P0817100A 
 

11.588,64 € 
 

15.451,52 € 
 

18/Y/248930 
 

1803000354/54 

 

Ajuntament de Ripollet 
 

P0817900D 
 

23.327,64 € 
 

31.103,52 € 
 

18/Y/248929 
 

1803000354/55 

Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

 

P0819300E 
 

16.848,12 € 
 

22.464,16 € 
 

18/Y/248928 
 

1803000354/56 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

 

P0819500J 
 

18.129,48 € 
 

24.172,64 € 
 

18/Y/248927 
 

1803000354/57 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

 

P0819900B 
 

34.277,46 € 
 

45.703,28 € 
 

18/Y/248926 
 

1803000354/58 

 

Ajuntament de Sant Celoni 
 

P0820100F 
 

16.678,22 € 
 

22.237,63 € 
 

18/Y/248925 
 

1803000354/59 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Sesrovires 

 

P0820700C 
 

11.118,73 € 
 

14.824,97 € 
 

18/Y/248924 
 

1803000354/60 

Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

 

P0821200C 
 

16.083,05 € 
 

21.444,07 € 
 

18/Y/248923 
 

1803000354/61 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

 

P0822500E 
 

16.367,18 € 
 

21.822,91 € 
 

18/Y/248922 
 

1803000354/62 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

 

P0821600D 
 

27.950,40 € 
 

37.267,20 € 
 

18/Y/248921 
 

1803000354/63 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

 

P0823100C 
 

16.806,72 € 
 

22.408,96 € 
 

18/Y/248920 
 

1803000354/64 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

 

P0823800H 
 

16.754,04 € 
 

22.338,72 € 
 

18/Y/248919 
 

1803000354/65 

Ajuntament de Sant 
Sadurní Anoia 

 

P0824000D 
 

13.463,17 € 
 

17.950,90 € 
 

18/Y/248918 
 

1803000354/66 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

 

P0826200H 
 

19.654,86 € 
 

26.206,47 € 
 

18/Y/248917 
 

1803000354/67 
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Ens destinatari 

 
NIF 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

 
Codi XGL 

 

Operació 
comptable 

Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

 

P0826300F 
 

6.838,20 € 
 

9.117,60 € 
 

18/Y/248916 
 

1803000354/68 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

 

P0825000C 
 

16.114,22 € 
 

21.485,62 € 
 

18/Y/248915 
 

1803000354/69 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

 

P0825100A 
 

33.862,28 € 
 

45.149,71 € 
 

18/Y/248914 
 

1803000354/70 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

 

P0825900D 
 

19.651,10 € 
 

26.201,47 € 
 

18/Y/248913 
 

1803000354/71 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

 

P0826000B 
 

38.299,44 € 
 

51.065,92 € 
 

18/Y/248912 
 

1803000354/72 

 

Ajuntament de Sentmenat 
 

P0826700G 
 

39.268,61 € 
 

52.358,14 € 
 

18/Y/248911 
 

1803000354/73 
 

Ajuntament de Sitges 
 

P0827000A 
 

31.757,16 € 
 

42.342,88 € 
 

18/Y/248910 
 

1803000354/74 
 

Ajuntament de Súria 
 

P0827400C 
 

14.126,10 € 
 

18.834,80 € 
 

18/Y/248909 
 

1803000354/75 
 

Ajuntament de Tordera 
 

P0828400B 
 

27.999,43 € 
 

37.332,58 € 
 

18/Y/248908 
 

1803000354/76 
 

Ajuntament de Torelló 
 

P0828500I 
 

27.453,01 € 
 

36.604,01 € 
 

18/Y/248907 
 

1803000354/77 
 

Ajuntament de Vacarisses 
 

P0829100G 
 

18.092,83 € 
 

24.123,77 € 
 

18/Y/248906 
 

1803000354/78 
 

Ajuntament de Vallirana 
 

P0829600F 
 

14.318,86 € 
 

19.091,81 € 
 

18/Y/248905 
 

1803000354/79 
 

Ajuntament de Vic 
 

P0829900J 
 

41.929,80 € 
 

55.906,40 € 
 

18/Y/248904 
 

1803000354/80 
 

Ajuntament de Viladecans 
 

P0830200B 
 

45.051,93 € 
 

60.069,24 € 
 

18/Y/248903 
 

1803000354/81 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

 

P0830600C 
 

48.877,44 € 
 

65.169,92 € 
 

18/Y/248902 
 

1803000354/82 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

 

P0830300J 
 

15.030,20 € 
 

20.040,26 € 
 

18/Y/248901 
 

1803000354/83 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

 

P0831000E 
 

19.040,26 € 
 

25.387,01 € 
 

18/Y/248900 
 

1803000354/84 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

 

P0830800I 
 

41.058,78 € 
 

54.745,04 € 
 

18/Y/248899 
 

1803000354/85 

Ajuntament de Vilassar de 
Mar 

 

P0821700B 
 

16.440,00 € 
 

21.920,00 € 
 

18/Y/248898 
 

1803000354/86 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

 
P5826801B 

 
19.588,92 € 

 
26.118,56 € 

 
18/Y/248976 

 
1803000354/87 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

 

P5800013D 
 

16.226,40 € 
 

21.635,20 € 
 

18/Y/248889 
 

1803000354/88 

Consell Comarcal de 
l'Anoia 

 

P5800006H 
 

15.655,19 € 
 

20.873,59 € 
 

18/Y/248888 
 

1803000354/89 

Consorci del Barri de la 
Mina 

 

P0800080D 
 

64.601,28 € 
 

86.135,04 € 
 

18/Y/248887 
 

1803000354/90 

Consorci per a la promoció 
de municipis del Moianès 

 

Q5856406C 
 

19.740,35 € 
 

26.320,46 € 
 

18/Y/248886 
 

1803000354/91 

Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Lluçanès 

 

P0800097H 
 

20.978,20 € 
 

27.970,94 € 
 

18/Y/248885 
 

1803000354/92 

Mancomunitat de la Vall 
del Tenes 

 

P5809508D 
 

50.997,24 € 
 

67.996,32 € 
 

18/Y/248884 
 

1803000354/93 

Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària 
La Plana 

 
P0800024B 

 
16.207,20 € 

 
21.609,60 € 

 
18/Y/248883 

 
1803000354/94 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de dos milions tres-cents 
noranta-nou mil set-cents seixanta-nou euros amb seixanta-nou cèntims 
(2.399.769,69 €) del pressupost de l’any 2018, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46250 2.175.774,91 € 

G/30101/24100/46350 67.204,44 € 

G/30101/24100/46550 31.881,59 € 

G/30101/24100/46750 124.908,75 € 

Total 2.399.769,69 € 

 

Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat 
s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de 
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament 
però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 

tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

87 

2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades a 
accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals 
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques 
dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats 
d’orientació i inserció, ni tampoc les destinades a la creació d’infraestructures, a 
la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses 
que tinguin caràcter amortitzable. 

 
Es poden justificar com a despeses directes: 

 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups A1 o 
A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, 
serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d’equips o espais, etc. 

 
Es poden justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15% del cost 
total elegible: 

 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, assegurances, 
etc.). 

 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

2.4. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A 
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució, així com la documentació tècnica associada C4-031 i 
un exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin 
l’estat de realització de l’actuació subvencionada, d’acord amb la modalitat 
d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
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d'execució establert. 
 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.12. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 
2.13. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.14. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.15. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 

i les categories de la plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per 
a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions. 

 
2.16. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 

liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
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Seu Electrònica de la Diputació. 
 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25% del cost de l’actuació. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
 
4. Pagament 
 

De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen 
de la forma següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg, es paga per 
avançat el 75% de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió es farà 
prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació. 
 
Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació 
de despeses. 

 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, renunciarà a la part de l’ajut pendent de justificar, 
per tal que la Diputació procedeixi a l’acceptació de la renúncia, previ informe 
favorable del centre gestor. 

 
5.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o 
de presentar la justificació pendent. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 
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definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Si escau, amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
dels recursos consistents en fons de prestació “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local” en el marc del Catàleg de serveis 2018 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", per un import de 400.000 €.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 

3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6.b). 
b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
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quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Observatoris del 

Desenvolupament Econòmic Local” consistent en el suport destinat a enfortir les 
activitats i els serveis prestats per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, 
organitzar, generar i difondre de manera continuada, informació territorial d’interès 
per a la presa de decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic 
local. Els seus destinataris, que es concreten en la part dispositiva del present 
dictamen, són Ajuntaments de municipis de més de 100.000 habitants, Consells 
Comarcals, Mancomunitats, Comunitats de Municipis, i Consorcis locals, membres 
de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 

 
5. Els criteris objectius utilitzats per a la distribució de l’esmentat fons de prestació 

entre els ens locals membres de la XODEL són els següents: 
 

Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local 
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel 
funcionament de l’observatori. 
 
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A, 
és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi 
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent: 

 
Criteri B. Àmbit territorial (20%) 

  
    % 

Període 
mesura Font 

Anàlisi supramunicipal: 
 

Fix 

Catàleg de 
productes i 

serveis de la 
XODEL 

 
≥ 20 municipis 20 

 
≤ 19 municipis 15 

Anàlisi municipal ≥ 100.000 hab. 10 

 
Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats 
desenvolupades el 2017 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri C. Productes i serveis (60%) 
     % Període mesura Font 

Productes i serveis   
     ≤ 3 productes permanents 10 

01/01/2017 - 
31/12/2017 

Catàleg 
de 

productes 
i serveis 

de la 
XODEL 

   4 a 6 productes permanents 20 

   ≥ 7 productes permanents 30 

Servei d'atenció de consultes 10 

Accessibilitat web 10 

Altres
1
 10 

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió 
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc. 
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Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda la 
quantitat mínima del criteri A, és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció 
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2017 en el marc de 
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 

 
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%) 
    % Període mesura Font 
Assistència

1
: 

 
  

 
≥75% 15 

01/01/2017 - 
31/12/2017 

Registre de 
participació de 

l'OTEDE  
≥ 50% i < 74% 10 

 
≤49% 0 

Participació
2
 5 

  
Actes de cada 

activitat 
1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.) 
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2016, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris de distribució 
especificats en la part expositiva d’aquest dictamen, amb el següent repartiment:  
 

Ens destinatari NIF 
Import concedit 

(EUR)  
 Codi XGL  

Operació comptable 

Número Posició 

Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E 23.362,00 18/Y/248375 1803000351 1 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 18.667,00 18/Y/248376 1803000351 2 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 26.306,00 18/Y/248377 1803000351 3 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 26.306,00 18/Y/248378 1803000351 4 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 26.306,00 18/Y/248379 1803000351 5 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 24.291,00 18/Y/248380 1803000351 6 
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Ens destinatari NIF Import concedit 
(EUR)  

 Codi XGL  Operació comptable 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 26.306,00 18/Y/248381 1803000351 7 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 22.540,00 18/Y/248382 1803000351 8 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 24.291,00 18/Y/248383 1803000351 9 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21.411,00 18/Y/248384 1803000351 10 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21.455,00 18/Y/248385 1803000351 11 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 24.199,00 18/Y/248386 1803000351 12 

Ajuntament de Mataró P0812000H 24.199,00 18/Y/248387 1803000351 13 

Ajuntament de Manresa P0811200E 23.362,00 18/Y/248388 1803000351 14 

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 20.633,00 18/Y/248389 1803000351 15 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Q0801811A 22.540,00 18/Y/248390 1803000351 16 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 23.826,00 18/Y/248391 1803000351 17 

Aportació total Diputació (EUR) 400.000,00 € 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre-cents mil euros 
(400.000,00EUR) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del 
pressupost de l’any 2018 de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic: 
 

 Cent cinquanta-nou mil cinc-cents cinquanta euros (159.550,00€) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46250. 

 Vint-i-tres mil tres-cents seixanta-dos euros (23.362,00€) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46350. 

 Cent setanta mil set-cents vint-i-dos euros (170.722,00€) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46550. 

 Quaranta-sis mil tres-cents seixanta-sis euros (46.366,00€) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46750. 

 
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat, per poder rebre el 
pagament avançat del 75% de l’import atorgat. El pagament avançat s’ha de 
realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de no 
presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però 
s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
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1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 

1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 
tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 
2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Són despeses directes les de personal tècnic 
propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost 
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros; l’assistència i serveis 
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa  de la realització de 
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d'equips o espais, etc... 

 
Són despeses indirectes les de direcció i coordinació, personal administratiu o 
de suport, despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, 
assegurances, etc.).i altres no conseqüència directa de la realització de 
l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 15% del cost 
elegible. No són elegibles les despeses destinades  a la creació 
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa 
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. 

 
2.4. Quan es justifiqui l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació tècnica, 

d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que s’emmarca 
l’actuació i un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació 
de les activitats realitzades. 

 
2.5. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució, així com també el formulari de Dades tècniques C4-031 
i un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 
activitats realitzades. 
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2.6. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.9. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  

 
2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 
2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

 L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

 En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 
executor. 

 L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari. 

 En el cas d’actuacions d’execució conjunta, cap ens podrà tenir una 
participació superior al 80% de l’execució de les despeses elegibles totals. 
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2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.17. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 

liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25% del cost de l’actuació.  

 
3.2. En conseqüència, l’ajut concedit representa el 75% de l’import de la despesa 

elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà responsable de garantir 
l’aportació dels fons necessària per a complir amb aquesta condició de 
cofinançament. La procedència dels fons de l’ens local pot ser qualsevol no 
provinent de la Diputació. 
 

3.3. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust del projecte i la 
subvenció es regularitzarà a la baixa, reduint-la proporcionalment a l’efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst. 

 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg, es paga per avançat el 75 
per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació 
expressa. El pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia presentació 
de la justificació de les despeses de l’actuació. 
 
Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
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5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
400.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 
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2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6.b). 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Millora de la competitivitat 

d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, consistent en el foment 
d’activitats destinades a enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d’acord amb el Pla Estratègic i 
Operatiu 2016-2020 (PEIO). Els seus destinataris, que es concreten en la part 
dispositiva del present dictamen, són els consells comarcals i els consorcis locals 
adherits a la Xarxa de Productes de la Terra. 

 
La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. La Xarxa, amb més de 1.000 empreses 
censades, té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals 
i de qualitat de la terra i el mar de la província de Barcelona. La Xarxa disposa d’un 
Pla Estratègic i Operatiu a cinc anys on s’estableixen les línies estratègiques i les 
actuacions a desenvolupar per al període 2016-2020. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació utilitzats per al repartiment 

entre els ens locals membres de la Xarxa dels recursos disponibles per al 2018 són: 
   

 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000,00 
euros per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet 
assegurar l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en 
l’àmbit territorial de cada ens local. En conseqüència, per a aquest concepte, 
l’import de la quantitat mínima assignada global ascendeix a un total de 
120.000,00 euros. 
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 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de 
Barcelona (a desembre de 2017). La quantitat assignada a cada ens local per 
aquest criteri (A) prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la 
quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 140.000,00 euros, en funció de la 
proporció d’empreses que cada ens local té sobre el total del cens. 

 

 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en 
les activitats desenvolupades al 2017 (segons dades subministrades pels ens 
locals el gener de 2018). S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La 
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri (B) prové de distribuir el 
25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a 
dir 70.000,00 euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per 
aquest criteri sobre la suma total de puntuacions. 

 

 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any 
2017 en les línies L1, L2 i L3 del Pla Estratègic i Operatiu 2016-2020 de la Xarxa 
(segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2018). Aquí es compta 
el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions diferents on 
hagin participat. S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat 
assignada a cada ens local per aquest criteri (C) prové de distribuir el 25% del 
fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 70.000 
euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total de puntuació. 

 
6. L’aplicació d’aquests criteris és sobre un fons total disponible de quatre-cents mil 

euros (400.000,00 euros). 
 

El quadre següent presenta les valoracions que s’assigna a cada tram de resultats 
pels dos darrers criteris d’assignació de recursos: 
 

 
 

En el quadre següent es relaciona cada ens local destinatari amb l’import de l’ajut 
corresponent i els indicadors de resultats corresponents als criteris de distribució del 
fons: 
 

10 < Y ≤ 20 20 < Y ≤ 30 30 < Y ≤ 40 40 < Y ≤ 50 50 < Y ≤ 70 Y > 70

Y = Nombre 

agregat 

empreses 

formades i 

assessorades

0 ≤ Y ≤ 1 1 < Y ≤ 3 3 < Y ≤ 5 5 < Y ≤ 7 7 < Y ≤ 10

20% < Z ≤ 30% 30% < Z ≤ 40% 40% < Z ≤ 50%
50% < Z ≤ 

65%

65% < Z ≤ 

80%

80% < Z ≤ 

100%

7 8 9 10

Z = Nº empreses 

amb suport 

directe 

(percentatge 

s/cens)

0% ≤ Z ≤ 1% 1% < Z ≤ 5% 5% < Z ≤ 10%
10% < Z ≤ 

15%

15% < Z ≤ 

20%

1 2 3 4 5 6
Baremacions 

criteris impacte
0
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2016, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de 

Ens beneficiari

Nombre 

empreses 

cens

Quantitat a 

rebre            

criteri  A

Empreses 

amb suport 

(2017)

% empreses 

amb suport 

directe 

s/total cens

Baremació 

%empreses 

s/cens      

(de 1 a 10)

Quantitat a 

rebre      

criteri B

Nombre 

agregat 

empreses 

formades i 

assesssorades 

(amb repetició)

Baremació 

empreses 

formades i 

assessorades              

(de 1 a 10)

Quantitat a 

rebre        

criteri C

Agència de Desenvolupament 

del Berguedà
104 12.328,54 87 83,65% 10 7.954,55 30 6 4.718,92 10.000,00 35.002,00

Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf (NODE 

Garraf)

40 4.741,74 33 82,50% 10 7.954,55 40 7 5.505,71 10.000,00 28.202,00

Consell Comarcal de l'Alt 

Penedès
159 18.848,43 61 38,36% 6 4.772,73 73 10 7.864,84 10.000,00 41.486,00

Consell Comarcal de l'Anoia 94 11.143,10 33 35,11% 6 4.772,73 11 5 3.933,17 10.000,00 29.849,00

Consell Comarcal d'Osona 137 16.240,47 36 26,28% 5 3.977,27 34 7 5.505,25 10.000,00 35.723,00

Consell Comarcal del Bages 56 6.638,44 19 33,93% 6 4.772,73 6 3 2.359,83 10.000,00 23.771,00

Consell Comarcal del Baix 

Llobregat
104 12.328,54 34 32,69% 6 4.772,73 24 6 4.718,74 10.000,00 31.820,00

Consell Comarcal del Maresme 106 12.565,62 64 60,38% 8 6.363,64 87 10 7.865,74 10.000,00 36.795,00

Consell Comarcal del Vallès 

Oriental
148 17.544,45 68 45,95% 7 5.568,18 67 9 7.078,36 10.000,00 40.191,00

Consorci de Turisme del Vallès 

Occidental
94 11.143,10 34 36,17% 6 4.772,73 50 8 6.292,17 10.000,00 32.208,00

Consorci per a la Promoció dels 

Municipis del Lluçanès
58 6.875,53 57 98,28% 10 7.954,55 95 10 7.864,93 10.000,00 32.695,00

Consorci per a la Promoció de 

Municipis del Moianès
81 9.602,03 47 58,02% 8 6.363,64 45 8 6.292,33 10.000,00 32.258,00

TOTALS 1181 140.000,00 573 48,52% 70.000,00 562 70.000,00 120.000,00 400.000,00

CRITERI A CRITERI B CRITERI C

Import concedit  

2018 

(10.000+A+B+C)

10.000 € 

fixos per 

ens local
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serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els 
criteris de distribució especificats en la part expositiva d’aquest dictamen:  
 

 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre-cents mil euros 
(400.000,00 EUR) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del 
pressupost de l’any 2018: 
 

 dos-cents trenta-nou mil sis-cents trenta-cinc euros (239.635,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46550. 

 i cent seixanta mil tres-cents seixanta-cinc euros (160.365,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46750. 

 

Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 

1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat s’ha 
de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. En cas de no 
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presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però 
s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 

tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 
2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es considerarà despesa elegible, en concepte 
de despeses directes, la següent: 

 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups A1 

o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000,00 €. 
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 

factures, serveis professionals, etc. 
- Altres despeses directes: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i 

difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc. 
 

Les accions destinades a la participació de les empreses del cens en fires i 
mercats no organitzades directament per l’ens local es limita a un 10% del cost 
total justificat. S’exceptuarà d’aquesta limitació la participació en fires 
professionals, tipus Alimentària o el Fòrum Gastronòmic. 
 
Es consideraran despeses no elegibles les destinades a l’organització directa 
per part de l’ens local d’agromercats o fires. 
 
Es poden justificar despeses indirectes, d’acord amb les següents 
especificacions: 
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- Com a màxim el 15% del cost total elegible. 

 
Es podran imputar les següents: 

 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.). 
- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció. 

 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació 

tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que 
s’emmarca l’actuació (formulari C4-031) i un exemplar dels materials editats i 
altres elements de verificació de les activitats realitzades. Els usuaris que 
ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions 
de signatura i presentació de justificacions. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del fons, aquest s’hagi 

concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de 
l’import a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, 
que en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 
2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

104 

2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 
2.14. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.15. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.16. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 

liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorreguts aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
2.19. Les activitats, per part dels ens locals, han de formar part Pla Estratègic i 

Operatiu 2016-2020 (PEIO) de la Xarxa de Productes de la Terra. Cada ens 
local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim una activitat en 
cadascuna de les següents línies de l’esmentat Pla Estratègic i Operatiu: L1.- 
Creació d’empreses; L2.- Optimització de la gestió empresarial; L3.- Innovació 
productiva. Aquestes activitats han de suposar, com a mínim, un 30% del cost 
total de l’acció. 

 
2.20. A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import 

mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel 
coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de 
l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la 
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament 
previst. 

 
3. Obligació de cofinançament 
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3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25% del cost de l’actuació.  

 
3.2. En conseqüència, l’ajut concedit representa el 75% de l’import de la despesa 

elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà responsable de garantir 
l’aportació dels fons necessària per a complir amb aquesta condició de 
cofinançament, que no pot provenir d’altres ajuts de la Diputació de Barcelona. 

 
3.3. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust del projecte i la 

subvenció es regularitzarà a la baixa, reduint-la proporcionalment a l’efecte de 
mantenir el percentatge de cofinançament previst. 

 
4. Pagament 
 

4.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen 
de la forma següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg:  

 

 Quan l’import concedit per la Diputació sigui superior a 22.000,00 euros, s’ha 
de pagar per avançat el 75% de l’import concedit, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació expressa del fons. El pagament de l’import 
restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la justificació 
de les despeses de l’actuació. 

 

 En cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
4.2. El pagament d’aquest recurs econòmic es realitzarà en funció de l’import 

atorgat, i en proporció a l’import finalment justificat, tenint en compte l’obligació 
de cofinançament. 

 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la 
liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des 
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de l’endemà de la publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, per un import de 730.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 

3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
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a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6.b). 
b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Activitats culturals de les 

festes majors”, consistent en el suport al desenvolupament d’activitats de caràcter 
cultural en el marc de la festa major del municipi, com ara activitats de difusió 
cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d’activitats 
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local. L’objectiu del fons és facilitar 
al màxim la tramitació dels ajuts i assolir la màxima cobertura territorial possible. Els 
seus destinataris, que es concreten en la part dispositiva del present dictamen, són 
els ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són: 
 

 Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.000 €, 
independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment posterior. 
 

 Es calcula una aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la 
província (excloent Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció 
d’aquest nombre: 

 

Fons total disponible  730.000 € 

Fons per reassignar segons nombre d’habitants 420.000 € 

Nombre total d’habitants 3.955.228 

Valor per habitant 0,106189 € 

 

 Cada municipi percebrà a més de l’aportació mínima de 1.000 €, l’import 
resultant de multiplicar el valor 0,106189 € pel nombre d’habitants tenint en 
compte que la població de referència a efectes de la valoració és la corresponent 
al padró vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població 
oficials a 1/1/2017. 

 
Fonaments de Dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 
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2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2016, que atribueix a les 
vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les 
festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris de distribució especificats en la 
part expositiva d’aquest dictamen:  
 

Ajuntament de NIF Import Codi XGL 
Operació 

Comptable 
Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 2.313,00 18/Y/248701 1803000339 1 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra P0800200H 1.028,00 18/Y/248700 1803000339 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 1.267,00 18/Y/248699 1803000339 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 2.022,00 18/Y/248698 1803000339 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 1.029,00 18/Y/248697 1803000339 5 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar P0800600I 2.632,00 18/Y/248695 1803000339 6 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt P0800700G 1.927,00 18/Y/248694 1803000339 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 1.023,00 18/Y/248693 1803000339 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 2.288,00 18/Y/248692 1803000339 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 1.593,00 18/Y/248691 1803000339 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 1.239,00 18/Y/248690 1803000339 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 1.238,00 18/Y/248689 1803000339 12 

Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès P0801300E 1.176,00 18/Y/248688 1803000339 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 23.920,00 18/Y/248687 1803000339 14 

Ajuntament de Badia del 
Vallès P0831200A 2.430,00 18/Y/248686 1803000339 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 1.228,00 18/Y/248685 1803000339 16 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 1.389,00 18/Y/248684 1803000339 17 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 1.344,00 18/Y/248683 1803000339 18 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès P0825200I 4.489,00 18/Y/248682 1803000339 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 1.725,00 18/Y/248681 1803000339 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 1.008,00 18/Y/248680 1803000339 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 2.711,00 18/Y/248679 1803000339 22 

Ajuntament de Bigues i 
Riells P0802300D 1.951,00 18/Y/248678 1803000339 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 1.051,00 18/Y/248677 1803000339 24 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia P0802800C 1.145,00 18/Y/248673 1803000339 25 

Ajuntament de Cabrera de 
Mar P0802900A 1.488,00 18/Y/248672 1803000339 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 1.775,00 18/Y/248671 1803000339 27 
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Ajuntament de NIF Import Codi XGL 
Operació 

Comptable 
Posició 

Ajuntament de Calaf P0803100G 1.369,00 18/Y/248670 1803000339 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 1.102,00 18/Y/248669 1803000339 29 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui P0803300C 2.825,00 18/Y/248668 1803000339 30 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac P0803200E 1.300,00 18/Y/248667 1803000339 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 2.962,00 18/Y/248666 1803000339 32 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 1.260,00 18/Y/248665 1803000339 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 1.219,00 18/Y/248664 1803000339 34 

Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 1.021,00 18/Y/248663 1803000339 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 1.053,00 18/Y/248662 1803000339 36 

Ajuntament de Canet de 
Mar P0803900J 2.532,00 18/Y/248661 1803000339 37 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 2.714,00 18/Y/248660 1803000339 38 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús P0804100F 1.309,00 18/Y/248659 1803000339 39 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 1.466,00 18/Y/248658 1803000339 40 

Ajuntament de Capellades P0804300B 1.555,00 18/Y/248657 1803000339 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 1.011,00 18/Y/248656 1803000339 42 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 2.934,00 18/Y/248655 1803000339 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 1.502,00 18/Y/248654 1803000339 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 1.084,00 18/Y/248653 1803000339 45 

Ajuntament de Casserres P0804800A 1.165,00 18/Y/248652 1803000339 46 

Ajuntament de Castell de 
l'Areny P0805600D 1.007,00 18/Y/248651 1803000339 47 

Ajuntament de Castellar de 
n'Hug P0805100E 1.017,00 18/Y/248650 1803000339 48 

Ajuntament de Castellar 
del Riu P0804900I 1.018,00 18/Y/248649 1803000339 49 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès P0805000G 3.525,00 18/Y/248648 1803000339 50 

Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar P0805200C 1.384,00 18/Y/248647 1803000339 51 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 2.306,00 18/Y/248646 1803000339 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 1.077,00 18/Y/248645 1803000339 53 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 8.004,00 18/Y/248644 1803000339 54 

Ajuntament de Castellet i 
la Gornal P0805700B 1.237,00 18/Y/248643 1803000339 55 

Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós P0805900H 1.017,00 18/Y/248642 1803000339 56 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix P0805800J 1.047,00 18/Y/248641 1803000339 57 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 1.214,00 18/Y/248640 1803000339 58 

Ajuntament de Castellnou 
de Bages P0806100D 1.138,00 18/Y/248639 1803000339 59 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 1.064,00 18/Y/248638 1803000339 60 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 1.252,00 18/Y/248637 1803000339 61 
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Ajuntament de NIF Import Codi XGL 
Operació 

Comptable 
Posició 

Ajuntament de Castellví de 
la Marca P0806400H 1.165,00 18/Y/248636 1803000339 62 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 1.194,00 18/Y/248635 1803000339 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 1.788,00 18/Y/248634 1803000339 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 1.124,00 18/Y/248633 1803000339 65 

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès P0826600I 7.130,00 18/Y/248632 1803000339 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 1.946,00 18/Y/248631 1803000339 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 1.467,00 18/Y/248630 1803000339 68 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 1.036,00 18/Y/248629 1803000339 100 

Ajuntament de Copons P0807000E 1.034,00 18/Y/248628 1803000339 69 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 2.533,00 18/Y/248627 1803000339 70 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat P0807200A 10.197,00 18/Y/248626 1803000339 71 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 2.563,00 18/Y/248625 1803000339 72 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 1.552,00 18/Y/248624 1803000339 73 

Ajuntament de Figaró-
Montmany P0813300A 1.114,00 18/Y/248618 1803000339 74 

Ajuntament de Fígols P0807900F 1.004,00 18/Y/248617 1803000339 75 

Ajuntament de Fogars de 
la Selva P0808100B 1.154,00 18/Y/248616 1803000339 76 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 1.049,00 18/Y/248615 1803000339 77 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 1.244,00 18/Y/248614 1803000339 78 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 1.150,00 18/Y/248613 1803000339 79 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 1.144,00 18/Y/248612 1803000339 80 

Ajuntament de Gaià P0808900E 1.017,00 18/Y/248610 1803000339 81 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 1.019,00 18/Y/248609 1803000339 82 

Ajuntament de Gavà P0808800G 5.942,00 18/Y/248607 1803000339 83 

Ajuntament de Gelida P0809000C 1.775,00 18/Y/248606 1803000339 84 

Ajuntament de Gironella P0809100A 1.511,00 18/Y/248605 1803000339 85 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 1.003,00 18/Y/248604 1803000339 86 

Ajuntament de Granera P0809400E 1.008,00 18/Y/248602 1803000339 87 

Ajuntament de Granollers P0809500B 7.445,00 18/Y/248601 1803000339 88 

Ajuntament de Gualba P0809600J 1.151,00 18/Y/248600 1803000339 89 

Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà P0809800F 1.096,00 18/Y/248599 1803000339 90 

Ajuntament de Gurb P0809900D 1.278,00 18/Y/248598 1803000339 91 

Ajuntament de Jorba P0810200F 1.087,00 18/Y/248594 1803000339 92 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 2.697,00 18/Y/248608 1803000339 93 

Ajuntament de la Granada P0809300G 1.224,00 18/Y/248603 1803000339 94 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 1.092,00 18/Y/248593 1803000339 95 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 2.417,00 18/Y/248592 1803000339 96 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 1.017,00 18/Y/248555 1803000339 97 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló P5831301F 1.318,00 18/Y/248539 1803000339 98 
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Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 1.233,00 18/Y/248532 1803000339 99 

Ajuntament de la Pobla de 
Lillet P0816500C 1.116,00 18/Y/248531 1803000340 1 

Ajuntament de la Quar P0817600J 1.006,00 18/Y/248519 1803000340 2 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B 2.119,00 18/Y/248515 

1803000340 
3 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 1.394,00 18/Y/248417 

1803000340 
4 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès P0800500A 1.889,00 18/Y/248696 

1803000340 
5 

Ajuntament de les 
Cabanyes P0802700E 1.101,00 18/Y/248674 

1803000340 
6 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès P0808500C 3.080,00 18/Y/248611 

1803000340 
7 

Ajuntament de les Masies 
de Roda P0811500H 1.076,00 18/Y/248580 

1803000340 
8 

Ajuntament de les Masies 
de Voltregà P0811600F 1.333,00 18/Y/248579 

1803000340 
9 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 1.025,00 18/Y/248621 1803000340 10 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 1.229,00 18/Y/248620 1803000340 11 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 1.043,00 18/Y/248619 1803000340 12 

Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat P0810000J 28.327,00 18/Y/248597 

1803000340 
13 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 2.586,00 18/Y/248591 

1803000340 
14 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 1.678,00 18/Y/248590 1803000340 15 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès P0810500I 2.035,00 18/Y/248589 

1803000340 
16 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 1.030,00 18/Y/248588 1803000340 17 

Ajuntament de Malgrat de 
Mar P0810900A 2.948,00 18/Y/248587 

1803000340 
18 

Ajuntament de Malla P0811000I 1.028,00 18/Y/248586 1803000340 19 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 3.125,00 18/Y/248585 1803000340 20 

Ajuntament de Manresa P0811200E 8.980,00 18/Y/248584 1803000340 21 

Ajuntament de Marganell P0824200J 1.027,00 18/Y/248583 1803000340 22 

Ajuntament de Martorell P0811300C 3.939,00 18/Y/248582 1803000340 23 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 1.504,00 18/Y/248581 1803000340 24 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 1.904,00 18/Y/248577 1803000340 25 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 1.975,00 18/Y/248576 1803000340 26 

Ajuntament de Mataró P0812000H 14.393,00 18/Y/248575 1803000340 27 

Ajuntament de Mediona P0812100F 1.239,00 18/Y/248574 1803000340 28 

Ajuntament de Moià P0813700B 1.644,00 18/Y/248573 1803000340 29 

Ajuntament de Molins de 
Rei P0812200D 3.707,00 18/Y/248572 1803000340 30 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès P0812300B 6.429,00 18/Y/248571 1803000340 31 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders P0812700C 1.072,00 18/Y/248570 1803000340 32 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat P0812600E 1.312,00 18/Y/248569 1803000340 33 
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Ajuntament de Montcada i 
Reixac P0812400J 4.723,00 18/Y/248568 1803000340 34 

Ajuntament de Montclar P0812900I 1.013,00 18/Y/248567 1803000340 35 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 1.102,00 18/Y/248566 1803000340 36 

Ajuntament de Montgat P0812500G 2.248,00 18/Y/248565 1803000340 37 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 1.049,00 18/Y/248564 1803000340 38 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 1.016,00 18/Y/248563 1803000340 39 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 1.929,00 18/Y/248562 1803000340 40 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès P0813500F 2.725,00 18/Y/248561 1803000340 41 

Ajuntament de Montseny P0813600D 1.036,00 18/Y/248560 1803000340 42 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 1.065,00 18/Y/248559 1803000340 43 

Ajuntament de Mura P0813800J 1.024,00 18/Y/248558 1803000340 44 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 1.632,00 18/Y/248557 1803000340 45 

Ajuntament de Navàs P0814000F 1.639,00 18/Y/248556 1803000340 46 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès P0815300I 1.096,00 18/Y/248543 1803000340 47 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 1.974,00 18/Y/248542 1803000340 48 

Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans P0815500D 2.553,00 18/Y/248541 1803000340 49 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 2.212,00 18/Y/248540 1803000340 50 

Ajuntament de Parets del 
Vallès P0815800H 3.014,00 18/Y/248537 1803000340 51 

Ajuntament de Perafita P0815900F 1.044,00 18/Y/248536 1803000340 52 

Ajuntament de Piera P0816000D 2.613,00 18/Y/248535 1803000340 53 

Ajuntament de Pineda Mar P0816200J 3.798,00 18/Y/248534 1803000340 54 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 1.890,00 18/Y/248530 1803000340 55 

Ajuntament de Pontons P0816700I 1.048,00 18/Y/248528 1803000340 56 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès P0817000C 1.269,00 18/Y/248526 1803000340 57 

Ajuntament de Premià de 
Dalt P0823000E 2.099,00 18/Y/248524 1803000340 58 

Ajuntament de Premià de 
Mar P0817100A 3.978,00 18/Y/248523 1803000340 59 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 1.054,00 18/Y/248522 1803000340 60 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 1.434,00 18/Y/248521 1803000340 61 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 1.022,00 18/Y/248520 1803000340 62 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 1.057,00 18/Y/248518 1803000340 63 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 1.078,00 18/Y/248517 1803000340 64 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 5.024,00 18/Y/248516 1803000340 65 

Ajuntament de Roda de 
Ter P0818200H 1.650,00 18/Y/248514 1803000340 66 

Ajuntament de Rubí P0818300F 9.024,00 18/Y/248513 1803000340 67 

Ajuntament de Rubió P0818400D 1.024,00 18/Y/248512 1803000340 68 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 1.030,00 18/Y/248511 1803000340 69 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 23.292,00 18/Y/248510 1803000340 70 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 1.016,00 18/Y/248509 1803000340 71 

Ajuntament de Saldes P0818900C 1.029,00 18/Y/248508 1803000340 72 

Ajuntament de Sallent P0819000A 1.700,00 18/Y/248507 1803000340 73 
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Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs P0819300E 4.889,00 18/Y/248506 1803000340 74 

Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès P0819400C 1.009,00 18/Y/248505 1803000340 75 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 3.899,00 18/Y/248504 1803000340 76 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres P0819600H 2.142,00 18/Y/248503 1803000340 77 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor P0819700F 1.638,00 18/Y/248502 1803000340 78 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau P0819800D 1.091,00 18/Y/248501 1803000340 79 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat P0819900B 9.723,00 18/Y/248500 1803000340 80 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 1.055,00 18/Y/248499 1803000340 81 

Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta P0820200D 1.351,00 18/Y/248498 1803000340 82 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 2.868,00 18/Y/248497 1803000340 83 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat P0820300B 1.429,00 18/Y/248496 1803000340 84 

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès P0820400J 10.506,00 18/Y/248495 1803000340 85 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 1.104,00 18/Y/248494 1803000340 86 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera P0820600E 1.281,00 18/Y/248493 1803000340 87 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 1.814,00 18/Y/248492 1803000340 88 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines P0820900I 1.642,00 18/Y/248491 1803000340 89 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat P0821000G 5.693,00 18/Y/248490 1803000340 90 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 1.064,00 18/Y/248489 1803000340 91 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles P0820800A 1.920,00 18/Y/248488 1803000340 92 

Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages P0821200C 1.904,00 18/Y/248487 1803000340 93 

Ajuntament de Sant Hipòlit 
de Voltregà P0821400I 1.367,00 18/Y/248486 1803000340 94 

Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta P0819200G 1.138,00 18/Y/248485 1803000340 95 

Ajuntament de Sant Jaume 
de Frontanyà P0821500F 1.003,00 18/Y/248484 1803000340 96 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada P0822500E 2.147,00 18/Y/248483 1803000340 97 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí P0821600D 4.597,00 18/Y/248482 1803000340 98 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola P0831100C 1.026,00 18/Y/248481 1803000340 99 
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Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta P0821800J 1.329,00 18/Y/248480 1803000340 100 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern P0821900H 2.827,00 18/Y/248479 1803000341 1 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons P0822000F 1.270,00 18/Y/248478 1803000341 2 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall P0822100D 1.251,00 18/Y/248477 1803000341 3 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars P0822300J 1.012,00 18/Y/248476 1803000341 4 

Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles P0822200B 1.119,00 18/Y/248475 1803000341 5 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous P0822600C 1.127,00 18/Y/248474 1803000341 6 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca P0822700A 1.339,00 18/Y/248473 1803000341 7 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 1.038,00 18/Y/248472 1803000341 8 

Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages P0822900G 1.065,00 18/Y/248471 1803000341 9 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes P0823100C 4.201,00 18/Y/248470 1803000341 10 

Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles P0823200A 1.249,00 18/Y/248469 1803000341 11 

Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló P0823300I 1.259,00 18/Y/248468 1803000341 12 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor P0823400G 1.458,00 18/Y/248467 1803000341 13 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 1.017,00 18/Y/248466 1803000341 14 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar P0823500D 1.538,00 18/Y/248465 1803000341 15 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona P0823600B 1.230,00 18/Y/248464 1803000341 16 

Ajuntament de Sant Quirze 
de Besora P0823700J 1.222,00 18/Y/248463 1803000341 17 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès P0823800H 3.110,00 18/Y/248462 1803000341 18 

Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja P0823900F 1.067,00 18/Y/248461 1803000341 19 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia P0824000D 2.354,00 18/Y/248460 1803000341 20 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Osormort P0824100B 1.008,00 18/Y/248459 1803000341 21 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola P0809700H 1.332,00 18/Y/248458 1803000341 22 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet P0826200H 1.988,00 18/Y/248457 1803000341 23 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt P0826400D 1.666,00 18/Y/248456 1803000341 24 
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Ajuntament de Sant Vicenç 
de Torelló P0826500A 1.212,00 18/Y/248455 1803000341 25 

Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts P0826300F 3.971,00 18/Y/248454 1803000341 26 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà P0824300H 1.020,00 18/Y/248453 1803000341 27 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló P0824400F 1.858,00 18/Y/248452 1803000341 28 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet P0824500C 13.487,00 18/Y/248451 1803000341 29 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga P0824600A 1.240,00 18/Y/248450 1803000341 30 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer P0824700I 1.137,00 18/Y/248449 1803000341 31 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana P0824800G 1.756,00 18/Y/248448 1803000341 32 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès P0824900E 1.040,00 18/Y/248447 1803000341 33 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui P0825000C 2.035,00 18/Y/248446 1803000341 34 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos P0825100A 1.794,00 18/Y/248445 1803000341 35 

Ajuntament de Santa Maria 
de Besora P0825300G 1.016,00 18/Y/248444 1803000341 36 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles P0825600J 1.091,00 18/Y/248443 1803000341 37 

Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès P0825500B 1.020,00 18/Y/248442 1803000341 38 

Ajuntament de Santa Maria 
de Miralles P0825700H 1.013,00 18/Y/248441 1803000341 39 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera P0825900D 1.986,00 18/Y/248440 1803000341 40 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló P0825800F 1.109,00 18/Y/248439 1803000341 41 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda P0826000B 3.716,00 18/Y/248438 1803000341 42 

Ajuntament de Santa 
Susanna P0826100J 1.356,00 18/Y/248437 1803000341 43 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 1.796,00 18/Y/248436 1803000341 44 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 1.936,00 18/Y/248435 1803000341 45 

Ajuntament de Seva P0826900C 1.366,00 18/Y/248434 1803000341 46 

Ajuntament de Sitges P0827000A 4.029,00 18/Y/248433 1803000341 47 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 1.009,00 18/Y/248432 1803000341 48 

Ajuntament de Sora P0827200G 1.020,00 18/Y/248431 1803000341 49 

Ajuntament de Subirats P0827300E 1.320,00 18/Y/248430 1803000341 50 

Ajuntament de Súria P0827400C 1.628,00 18/Y/248429 1803000341 51 

Ajuntament de 
Tagamanent P0827600H 1.035,00 18/Y/248428 1803000341 52 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 1.020,00 18/Y/248427 1803000341 53 

Ajuntament de Taradell P0827800D 1.674,00 18/Y/248426 1803000341 54 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 1.034,00 18/Y/248425  1803000341 55 
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Ajuntament de Tavertet P0828000J 1.012,00 18/Y/248424 1803000341 56 

Ajuntament de Teià P0828100H 1.672,00 18/Y/248423 1803000341 57 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 23.982,00 18/Y/248422 1803000341 58 

Ajuntament de Tiana P0828200F 1.918,00 18/Y/248421 1803000341 59 

Ajuntament de Tona P0828300D 1.862,00 18/Y/248420 1803000341 60 

Ajuntament de Tordera P0828400B 2.767,00 18/Y/248419 1803000341 61 

Ajuntament de Torelló P0828500I 2.486,00 18/Y/248418 1803000341 62 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 1.149,00 18/Y/248416 1803000341 63 

Ajuntament de Torrelles de 
Foix P0828800C 1.238,00 18/Y/248415 1803000341 64 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat P0828900A 1.632,00 18/Y/248414 1803000341 65 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 1.672,00 18/Y/248412 1803000341 66 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia P0829200E 1.150,00 18/Y/248411 1803000341 67 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 1.027,00 18/Y/248410 1803000341 68 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 1.296,00 18/Y/248409 1803000341 69 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 2.570,00 18/Y/248408 1803000341 70 

Ajuntament de 
Vallromanes P0829700D 1.267,00 18/Y/248407 1803000341 71 

Ajuntament de Veciana P0829800B 1.018,00 18/Y/248406 1803000341 72 

Ajuntament de Vic P0829900J 5.668,00 18/Y/248405 1803000341 73 

Ajuntament de Vilada P0830000F 1.045,00 18/Y/248404 1803000341 74 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 8.008,00 18/Y/248403 1803000341 75 

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D 1.785,00 18/Y/248402 1803000341 76 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès P0830600C 5.198,00 18/Y/248401 1803000341 77 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra P0830700A 1.073,00 18/Y/248400 1803000341 78 

Ajuntament de Vilanova de 
Sau P0830400H 1.033,00 18/Y/248399 1803000341 79 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí P0830300J 2.310,00 18/Y/248398 1803000341 80 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès P0831000E 1.561,00 18/Y/248397 1803000341 81 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú P0830800I 8.017,00 18/Y/248396 1803000341 82 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt P0821300A 1.952,00 18/Y/248395 1803000341 83 

Ajuntament de Vilassar de 
Mar P0821700B 3.191,00 18/Y/248394 1803000341 84 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès P0830500E 1.116,00 18/Y/248393 1803000341 85 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix P0830900G 1.018,00 18/Y/248392 1803000341 86 

Ajuntament del Bruc P0802500I 1.211,00 18/Y/248676 1803000341 87 

Ajuntament del Brull P0802600G 1.027,00 18/Y/248675 1803000341 88 

Ajuntament del Masnou P0811700D 3.473,00 18/Y/248578 1803000341 89 

Ajuntament del Papiol P0815700J 1.436,00 18/Y/248538 1803000341 90 
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Ajuntament del Pla del 
Penedès P0816300H 1.131,00 18/Y/248533 1803000341 91 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 1.403,00 18/Y/248529 1803000341 92 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat P0816800G 7.785,00 18/Y/248527 1803000341 93 

Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola P0816100B 1.308,00 18/Y/248596 1803000341 94 

Ajuntament dels Prats de 
Rei P0816900E 1.057,00 18/Y/248525 1803000341 95 

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 3.324,00 18/Y/248623 1803000341 96 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat P0807600B 5.873,00 18/Y/248622 1803000341 97 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 5.175,00 18/Y/248595 1803000341 98 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 1.384,00 18/Y/248554 1803000341 99 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 1.379,00 18/Y/248553 1803000341 100 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 1.184,00 18/Y/248552 1803000341 101 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C 3.501,00 18/Y/248551 1803000341 102 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 1.388,00 18/Y/248550 1803000341 103 

Ajuntament d'Olost P0814800I 1.127,00 18/Y/248549 1803000341 104 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 1.090,00 18/Y/248548 1803000341 105 

Ajuntament d'Orís P0814900G 1.034,00 18/Y/248547 1803000341 106 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 1.058,00 18/Y/248546 1803000341 107 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 1.014,00 18/Y/248545 1803000341 108 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 1.074,00 18/Y/248544 1803000341 109 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 1.218,00 18/Y/248413 1803000341 110 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de SET-CENTS TRENTA MIL 
EUROS (730.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40101/33400/46250 del 
pressupost de l’any 2018. 
 
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat 
s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de 
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament 
però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
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1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 

1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 
tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 
 

2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 
2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. Es pot justificar per capítol 1 fins al 30 %, com 
a màxim, de l’import de l’ajut. 

 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 

tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
2.6. La justificació dels fons d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 

d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa. En 
aquests supòsits els ens destinataris no han de presentar cap memòria 
tècnica ni formulari associat.  

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

2.9. 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 
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facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  

 

2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 

2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 

2.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins el 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 

2.13. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 

2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 

2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 
com s’indica a continuació: 

 
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 

ens executor.  
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.19. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 
liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
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rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.20. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.21. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg:  
 

a) Quan l’import concedit per la Diputació de Barcelona sigui inferior o igual a 
1.500.- euros, es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que 
l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa del fons. 

b) Quan l’import concedit per la Diputació sigui superior a 1.500 euros, s’ha de 
pagar per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació expressa del fons. El pagament de l’import 
restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la justificació de 
les despeses de l’actuació. 

c) Quan del resultat d’aplicar el percentatge referit, l’import a pagar sigui inferior a 
1.500 euros, el primer pagament ha de ser d’aquest import. El segon ho ha de 
ser de l’import restant de la concessió. 

d) Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació 
de despeses. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats. 
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5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
800.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 

3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6.b). 
 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
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c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Desenvolupament de 

polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, consistent en la 
participació en el finançament d’actuacions i programes educatius que fomentin 
l’educació a temps complet, la gestió d’equipaments i centres educatius, i les 
polítiques d’orientació en les transicions educatives. Els seus destinataris, que es 
concreten en la part dispositiva del present dictamen, són ajuntaments de municipis 
de fins a 5.000 habitants.  

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són: per adequar el 

repartiment del fons a les necessitats dels municipis participants, tenint en compte 
que a menor mida del municipi més aportació per habitant. Per tant, es fa necessari 
establir un criteri de repartiment que atorgui un mínim d’assignació, 
independentment de la mida del municipi, i que afavoreixi de forma progressiva els 
municipis més petits.  

 

6. Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha establert el següent procediment de 
repartiment, basat única i exclusivament en un criteri poblacional (les dades de 
població emprades han estat les relatives a 1 de gener de 2017) que corresponen al 
padró vigent amb efectes en la data d’inici de vigència del Catàleg, d’acord amb la 
normativa per la qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la 
revisió del padró municipal a una data determinada:  

 

a. Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament. Aquesta sèrie 
numèrica s’obté mitjançant la següent fórmula = Població*(0,001-1)/y)+1, on “y” 
és el número que establirem per modificar la corba de la funció de repartiment, 
tenint en compte que “y” sempre serà més gran que 5000. Enguany “y” s’ha fixat 
en 10.000 a fi que, aproximadament, els municipis més petits rebin el doble 
d’assignació per habitant que els municipis més grans. 

 
b. Multiplicar aquesta sèrie numèrica pel nombre d’habitants de cada municipi, 

obtenint així una puntuació per cada municipi. 
 

c. L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva puntuació. 
Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma del total de puntuacions i 
es multiplica per la quantitat total a repartir, obtenint així l’import assignat.  

 

d. Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1000 €, independentment de 
l’assignació obtinguda en el repartiment. Els municipis que no arribin aquesta 
quantitat, se’ls hi assignaran per defecte 1.000 € i quedaran exclosos del 
procediment de càlcul. 

 

e. Aquest procediment es completarà arrodonint les quantitats finals a l’euro sense 
cèntim i ajustant la diferència amb el municipi de més població de la llista.  
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm. 1/2016, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
d’acord amb els criteris de distribució especificats en la part expositiva d’aquest 
dictamen:  
 

Ajuntament 
Aportació 
Diputació 

 NIF Població  Codi XGL  
Operació comptable 

Número Posició 

Aguilar de Segarra 1.058 € P0800200H 263 18/Y/248882 1803000331 1 

Aiguafreda 7.776 € P0801400C 2.514 18/Y/248881 1803000331 2 

Alpens 1.112 € P0800400D 277 18/Y/248880 1803000331 3 

Argençola 1.000 € P0800800E 220 18/Y/248879 1803000331 4 

Avià 7.202 € P0801100I 2.249 18/Y/248878 1803000331 5 

Avinyó 7.182 € P0801200G 2.240 18/Y/248877 1803000331 6 

Avinyonet del Penedès 5.700 € P0801300E 1.653 18/Y/248876 1803000331 7 

Bagà 6.971 € P0801600H 2.149 18/Y/248875 1803000331 8 

Balenyà 9.596 € P0801700F 3.665 18/Y/248874 1803000331 9 

Balsareny 9.051 € P0801800D 3.240 18/Y/248873 1803000331 10 

Bellprat 1.000 € P0802100H 74 18/Y/248872 1803000331 11 

Borredà 1.888 € P0802400B 480 18/Y/248871 1803000331 12 

Bruc, El 6.581 € P0802500I 1.988 18/Y/248870 1803000331 13 

Brull, El 1.038 € P0802600G 258 18/Y/248869 1803000331 14 

Cabanyes, Les 3.542 € P0802700E 947 18/Y/248868 1803000331 15 

Cabrera d'Anoia 4.866 € P0802800C 1.364 18/Y/248867 1803000331 16 

Cabrera de Mar 10.267 € P0802900A 4.594 18/Y/248866 1803000331 17 

Calaf 9.373 € P0803100G 3.477 18/Y/248865 1803000331 18 

Calders 3.592 € P0803400A 962 18/Y/248864 1803000331 19 

Caldes d'Estrac 8.372 € P0803200E 2.823 18/Y/248863 1803000331 20 

Calldetenes 7.634 € P0822400H 2.446 18/Y/248862 1803000331 21 

Callús 6.775 € P0803700D 2.067 18/Y/248861 1803000331 22 

Calonge de Segarra 1.000 € P0803600F 198 18/Y/248860 1803000331 23 

Campins 1.955 € P0803800B 498 18/Y/248859 1803000331 24 

Cànoves i Samalús 8.519 € P0804100F 2.906 18/Y/248858 1803000331 25 

Canyelles 10.180 € P0804200D 4.388 18/Y/248857 1803000331 26 

Capolat 1.000 € P0804400J 99 18/Y/248856 1803000331 27 
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Ajuntament 
Aportació 
Diputació 

 NIF Població  Codi XGL  
Operació comptable 

Número Posició 

Cardona 10.305 € P0804600E 4.728 18/Y/248855 1803000331 28 

Carme 3.009 € P0804700C 791 18/Y/248854 1803000331 29 

Casserres 5.431 € P0804800A 1.557 18/Y/248853 1803000331 30 

Castell de l'Areny 1.000 € P0805600D 69 18/Y/248852 1803000331 31 

Castellar de n'Hug 1.000 € P0805100E 159 18/Y/248851 1803000331 32 

Castellar del Riu 1.000 € P0804900I 166 18/Y/248850 1803000331 33 

Castellbell i el Vilar 9.543 € P0805200C 3.618 18/Y/248849 1803000331 34 

Castellcir 2.771 € P0805400I 723 18/Y/248848 1803000331 35 

Castellet i la Gornal 7.166 € P0805700B 2.233 18/Y/248847 1803000331 36 
Castellfollit de 
Riubregós 1.000 € P0805900H 160 18/Y/248846 1803000331 37 

Castellfollit del Boix 1.738 € P0805800J 440 18/Y/248845 1803000331 38 

Castellgalí 6.653 € P0806000F 2.017 18/Y/248844 1803000331 39 

Castellnou de Bages 4.681 € P0806100D 1.303 18/Y/248843 1803000331 40 

Castellolí 2.326 € P0806200B 599 18/Y/248842 1803000331 41 

Castellterçol 7.480 € P0806300J 2.374 18/Y/248841 1803000331 42 

Castellví de la Marca 5.422 € P0806400H 1.554 18/Y/248840 1803000331 43 

Castellví de Rosanes 6.166 € P0806500E 1.826 18/Y/248839 1803000331 44 

Cercs 4.255 € P0826800E 1.166 18/Y/248838 1803000331 45 

Collbató 10.183 € P0806800I 4.394 18/Y/248837 1803000331 46 

Collsuspina 1.349 € P0806900G 338 18/Y/248836 1803000331 47 

Copons 1.264 € P0807000E 316 18/Y/248835 1803000331 48 

Espunyola, L' 1.000 € P0807700J 240 18/Y/248834 1803000331 49 

Esquirol, L' 6.999 € P0825400E 2.161 18/Y/248833 1803000331 50 

Estany, L' 1.605 € P0807800H 405 18/Y/248832 1803000331 51 

Figaró-Montmany 3.970 € P0813300A 1.077 18/Y/248831 1803000331 52 

Fígols 1.000 € P0807900F 42 18/Y/248830 1803000331 53 

Fogars de la Selva 5.116 € P0808100B 1.448 18/Y/248829 1803000331 54 

Fogars de Montclús 1.805 € P0808000D 458 18/Y/248828 1803000331 55 

Folgueroles 7.313 € P0808200J 2.298 18/Y/248827 1803000331 56 

Fonollosa 5.010 € P0808300H 1.412 18/Y/248826 1803000331 57 

Font-rubí 4.848 € P0808400F 1.358 18/Y/248825 1803000331 58 

Gaià 1.000 € P0808900E 162 18/Y/248824 1803000331 59 

Gallifa 1.000 € P0808600A 180 18/Y/248823 1803000331 60 

Gironella 10.316 € P0809100A 4.808 18/Y/248822 1803000331 61 

Gisclareny 1.000 € P0809200I 27 18/Y/248821 1803000331 62 

Granada, La 6.883 € P0809300G 2.112 18/Y/248820 1803000331 63 

Granera 1.000 € P0809400E 78 18/Y/248819 1803000331 64 

Gualba 5.042 € P0809600J 1.423 18/Y/248818 1803000331 65 

Guardiola de Berguedà 3.397 € P0809800F 904 18/Y/248817 1803000331 66 

Gurb 7.982 € P0809900D 2.616 18/Y/248816 1803000331 67 
Hostalets de Pierola, 
Els 8.510 € P0816100B 2.901 18/Y/248815 1803000331 68 

Jorba 3.120 € P0810200F 823 18/Y/248814 1803000331 69 

Llacuna, La 3.257 € P0810300D 863 18/Y/248813 1803000331 70 

Lluçà 1.120 € P0810800C 279 18/Y/248812 1803000331 71 

Malla 1.062 € P0811000I 264 18/Y/248811 1803000331 72 

Marganell 1.023 € P0824200J 254 18/Y/248810 1803000331 73 

Martorelles 10.308 € P0811400A 4.742 18/Y/248809 1803000331 74 

Masies de Roda, Les 2.739 € P0811500H 714 18/Y/248808 1803000331 75 

Masies de Voltregà, Les 8.901 € P0811600F 3.140 18/Y/248807 1803000331 76 

Mediona 7.207 € P0812100F 2.251 18/Y/248806 1803000331 77 

Monistrol de Calders 2.607 € P0812700C 677 18/Y/248805 1803000331 78 

Monistrol de Montserrat 8.568 € P0812600E 2.935 18/Y/248804 1803000331 79 

Montclar 1.000 € P0812900I 121 18/Y/248803 1803000331 80 

Montesquiu 3.585 € P0813000G 960 18/Y/248802 1803000331 81 
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Montmajor 1.809 € P0813100E 459 18/Y/248801 1803000331 82 

Montmaneu 1.000 € P0813200C 153 18/Y/248800 1803000331 83 

Montseny 1.368 € P0813600D 343 18/Y/248799 1803000331 84 

Muntanyola 2.377 € P0812800A 613 18/Y/248798 1803000331 85 

Mura 1.000 € P0813800J 227 18/Y/248797 1803000331 86 

Nou de Berguedà, La 1.000 € P0814100D 157 18/Y/248796 1803000331 87 

Òdena 9.538 € P0814200B 3.614 18/Y/248795 1803000331 88 

Olèrdola 9.481 € P0814400H 3.565 18/Y/248794 1803000331 89 

Olesa de Bonesvalls 5.922 € P0814500E 1.734 18/Y/248793 1803000331 90 

Olivella 9.585 € P0814700A 3.655 18/Y/248792 1803000331 91 

Olost 4.353 € P0814800I 1.197 18/Y/248791 1803000331 92 

Olvan 3.192 € P0814300J 844 18/Y/248790 1803000331 93 

Orís 1.264 € P0814900G 316 18/Y/248789 1803000331 94 

Oristà 2.136 € P0815000E 547 18/Y/248788 1803000331 95 

Orpí 1.000 € P0815100C 134 18/Y/248787 1803000331 96 

Òrrius 2.668 € P0815200A 694 18/Y/248786 1803000331 97 

Pacs del Penedès 3.390 € P0815300I 902 18/Y/248785 1803000331 98 

Palma de Cervelló, La 8.674 € P5831301F 2.998 18/Y/248784 1803000331 99 

Papiol, El 10.000 € P0815700J 4.102 18/Y/248783 1803000331 100 

Perafita 1.628 € P0815900F 411 18/Y/248782 1803000331 101 

Pla del Penedès, El 4.462 € P0816300H 1.232 18/Y/248781 1803000331 102 

Pobla de Claramunt, La 7.067 € P0816400F 2.190 18/Y/248780 1803000331 103 

Pobla de Lillet, La 4.035 € P0816500C 1.097 18/Y/248779 1803000331 104 
Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 9.731 € P0818100J 3.794 18/Y/248778 1803000331 105 

Pontons 1.798 € P0816700I 456 18/Y/248777 1803000331 106 

Prats de Lluçanès 7.815 € P0817000C 2.533 18/Y/248776 1803000331 107 

Prats de Rei, Els 2.092 € P0816900E 535 18/Y/248775 1803000331 108 

Puigdàlber 1.984 € P0817300G 506 18/Y/248774 1803000331 109 

Puig-reig 9.988 € P0817400E 4.086 18/Y/248773 1803000331 110 

Pujalt 1.000 € P0817500B 203 18/Y/248772 1803000331 111 

Quar, La 1.000 € P0817600J 57 18/Y/248771 1803000331 112 

Rajadell 2.095 € P0817700H 536 18/Y/248770 1803000331 113 

Rellinars 2.813 € P0817800F 735 18/Y/248769 1803000331 114 

Rubió 1.000 € P0818400D 230 18/Y/248768 1803000331 115 

Rupit i Pruit 1.128 € P0818500A 281 18/Y/248767 1803000331 116 

Sagàs 1.000 € P0818700G 155 18/Y/248766 1803000331 117 

Saldes 1.105 € P0818900C 275 18/Y/248765 1803000331 118 
Sant Agustí de 
Lluçanès 1.000 € P0819400C 86 18/Y/248764 1803000331 119 
Sant Bartomeu del 
Grau 3.240 € P0819800D 858 18/Y/248763 1803000331 120 

Sant Boi de Lluçanès 2.018 € P0820000H 515 18/Y/248762 1803000331 121 

Sant Cebrià de Vallalta 9.151 € P0820200D 3.310 18/Y/248761 1803000331 122 
Sant Climent de 
Llobregat 9.951 € P0820300B 4.038 18/Y/248760 1803000331 123 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 3.652 € P0820500G 980 18/Y/248759 1803000331 124 
Sant Esteve de 
Palautordera 8.044 € P0820600E 2.648 18/Y/248758 1803000331 125 

Sant Feliu Sasserra 2.352 € P0821100E 606 18/Y/248757 1803000331 126 

Sant Hipòlit de Voltregà 9.343 € P0821400I 3.453 18/Y/248756 1803000331 127 

Sant Iscle de Vallalta 4.657 € P0819200G 1.295 18/Y/248755 1803000331 128 
Sant Jaume de 
Frontanyà 1.000 € P0821500F 30 18/Y/248754 1803000331 129 
Sant Julià de 
Cerdanyola 1.000 € P0831100C 242 18/Y/248753 1803000331 130 
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Sant Julià de Vilatorta 8.841 € P0821800J 3.101 18/Y/248752 1803000331 131 

Sant Llorenç d'Hortons 7.844 € P0822000F 2.547 18/Y/248751 1803000331 132 

Sant Llorenç Savall 7.452 € P0822100D 2.361 18/Y/248750 1803000331 133 

Sant Martí d'Albars 1.000 € P0822300J 110 18/Y/248749 1803000331 134 

Sant Martí de Centelles 4.125 € P0822200B 1.125 18/Y/248748 1803000331 135 

Sant Martí de Tous 4.350 € P0822600C 1.196 18/Y/248747 1803000331 136 

Sant Martí Sarroca 8.988 € P0822700A 3.197 18/Y/248746 1803000331 137 

Sant Martí Sesgueioles 1.410 € P0822800I 354 18/Y/248745 1803000331 138 

Sant Mateu de Bages 2.370 € P0822900G 611 18/Y/248744 1803000331 139 
Sant Pere de 
Riudebitlles 7.413 € P0823200A 2.343 18/Y/248743 1803000331 140 

Sant Pere de Torelló 7.615 € P0823300I 2.437 18/Y/248742 1803000331 141 

Sant Pere de Vilamajor 10.139 € P0823400G 4.313 18/Y/248741 1803000331 142 

Sant Pere Sallavinera 1.000 € P0818800E 156 18/Y/248740 1803000331 143 

Sant Quintí de Mediona 7.020 € P0823600B 2.170 18/Y/248739 1803000331 144 

Sant Quirze de Besora 6.835 € P0823700J 2.092 18/Y/248738 1803000331 145 

Sant Quirze Safaja 2.428 € P0823900F 627 18/Y/248737 1803000331 146 
Sant Sadurní 
d'Osormort 1.000 € P0824100B 79 18/Y/248736 1803000331 147 
Sant Salvador de 
Guardiola 8.881 € P0809700H 3.127 18/Y/248735 1803000331 148 

Sant Vicenç de Torelló 6.606 € P0826500A 1.998 18/Y/248734 1803000331 149 
Santa Cecília de 
Voltregà 1.000 € P0824300H 189 18/Y/248733 1803000331 150 
Santa Eugènia de 
Berga 7.225 € P0824600A 2.259 18/Y/248732 1803000331 151 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 4.639 € P0824700I 1.289 18/Y/248731 1803000331 152 

Santa Fe del Penedès 1.510 € P0824900E 380 18/Y/248730 1803000331 153 

Santa Maria de Besora 1.000 € P0825300G 147 18/Y/248729 1803000331 154 
Santa Maria de 
Martorelles 3.240 € P0825600J 858 18/Y/248728 1803000331 155 

Santa Maria de Merlès 1.000 € P0825500B 190 18/Y/248727 1803000331 156 

Santa Maria de Miralles 1.000 € P0825700H 123 18/Y/248726 1803000331 157 

Santa Maria d'Oló 3.817 € P0825800F 1.030 18/Y/248725 1803000331 158 

Santa Susanna 9.209 € P0826100J 3.352 18/Y/248724 1803000331 159 

Seva 9.340 € P0826900C 3.451 18/Y/248723 1803000331 160 

Sobremunt 1.000 € P0827100I 84 18/Y/248722 1803000331 161 

Sora 1.000 € P0827200G 193 18/Y/248721 1803000331 162 

Subirats 8.699 € P0827300E 3.013 18/Y/248720 1803000331 163 

Tagamanent 1.303 € P0827600H 326 18/Y/248719 1803000331 164 

Talamanca 1.000 € P0827700F 193 18/Y/248718 1803000331 165 

Tavèrnoles 1.268 € P0827500J 317 18/Y/248717 1803000331 166 

Tavertet 1.000 € P0828000J 116 18/Y/248716 1803000331 167 

Torre de Claramunt, La 9.641 € P0828600G 3.707 18/Y/248715 1803000331 168 

Torrelavit 4.974 € P0828700E 1.400 18/Y/248714 1803000331 169 

Torrelles de Foix 7.189 € P0828800C 2.243 18/Y/248713 1803000331 170 

Ullastrell 6.743 € P0829000I 2.054 18/Y/248712 1803000331 171 

Vallbona d'Anoia 5.010 € P0829200E 1.412 18/Y/248711 1803000331 172 

Vallcebre 1.011 € P0829300C 251 18/Y/248710 1803000331 173 

Vallgorguina 8.310 € P0829500H 2.789 18/Y/248709 1803000331 174 

Vallromanes 7.776 € P0829700D 2.514 18/Y/248708 1803000331 175 

Veciana 1.000 € P0829800B 167 18/Y/248707 1803000331 176 

Vilada 1.677 € P0830000F 424 18/Y/248706 1803000331 177 

Vilalba Sasserra 2.654 € P0830700A 690 18/Y/248705 1803000331 178 

Vilanova de Sau 1.252 € P0830400H 313 18/Y/248704 1803000331 179 

Vilobí del Penedès 4.025 € P0830500E 1.094 18/Y/248703 1803000331 180 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

127 

Ajuntament 
Aportació 
Diputació 

 NIF Població  Codi XGL  
Operació comptable 

Número Posició 

Viver i Serrateix 1.000 € P0830900G 173 18/Y/248702 1803000331 181 

Total 800.000 €           

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de vuit-cents mil euros 
(800.000,00) EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46250 del pressupost de 
l’any 2018. 
 
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat 
s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de 
no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament 
però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 

1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 
tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 
 

2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 
2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
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2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució, i el document de dades tècniques C4-020. 

 

2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 

 
2.6. La justificació dels fons d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 

d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa. En 
aquests supòsits els ens destinataris no han de presentar cap memòria 
tècnica ni formulari associat.  

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

2.9. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  

 

2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 

2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 

2.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins el 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 

2.13. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 

2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
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condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 

2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 
com s’indica a continuació: 

 
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 

ens executor.  
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.19. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 
liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.20. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.21. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg:  
 

a) Quan l’import concedit per la Diputació de Barcelona sigui inferior o igual a 1.500 
euros, es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació expressa del fons. 

b) Quan l’import concedit per la Diputació sigui superior a 1.500 euros, s’ha de 
pagar per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens 
destinatari presenti l’acceptació expressa del fons. El pagament de l’import 
restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la justificació de 
les despeses de l’actuació. 
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c) Quan del resultat d’aplicar el percentatge referit, l’import a pagar sigui inferior a 
1.500 euros, el primer pagament ha de ser d’aquest import. El segon ho ha de 
ser de l’import restant de la concessió. 

d) Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació 
de despeses. 

 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels 
atorgats. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació 

definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 

5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
Ferrovial Servicios, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2017/10559.- 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 
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cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En data 11/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ferrovial Servicios, SA de data 10 d'octubre de 2017 en el qual 
es sol·licita autorització per realitzar, a la carretera BV-1201, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal d’Abrera (expedient núm. 2017/10559) les obres següents: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 2+860 al PK 2+864. 

 Enderroc d'edificació, al PK 2+850. 
 
En data 11/12/2017 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 Ferrovial Servicios, SA en data 10 d'octubre de 2017 
i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 128.1, del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Condicionament d'accés existent 
 
- 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. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

 
- Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 8 m de 
l’aresta exterior de l’esplanació. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com 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. 

 
- Es demolirà la part de l’accés existent que no es condicioni. 
 
Enderroc d'edificació 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
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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 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

134 

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 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 404 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres amb anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
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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 Ferrovial Servicios, SA, autorització per realitzar, 
a la carretera BV-1201, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera 
(expedient núm. 2017/10559) les obres següents: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 2+860 al PK 2+864. 

 Enderroc d'edificació, al PK 2+850. 
 
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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 404 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres amb 
anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Ferrovial Servicios, SA, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/10713.- 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: 
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“Fets 
 
En data 10 d'octubre de 2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Endurance Team SL de data 15/09/2017 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-4601, tram no urbà, al terme 
municipal de Sobremunt (expedient núm. 2017/10713) de:  
 

 Conservació i reparació de tancaments per tal de posar-los en normativa, del PK 
17+000 al PK 18+500, ambdós marges. 

 Obres de manteniment d'accés existent, del PK 17+950 al PK 18+000, marge 
dret.  

 
En data 04/12/2017 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 Endurance Team SL en data 08 d'octubre de 2017 i 
d’acord amb el que disposen els articles 104.e i 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Obres de manteniment d'accés existent 
 
- 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. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- 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. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
Conservació i reparació de tancaments 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i 

s’instal·larà sobre piquets, permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 

 
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 135 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 Endurance Team SL, autorització d’obres de 
conservació i reparació de tancaments per tal de posar-los en normativa. Obres de 
manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4601 del PK 17+000 al PK 18+500, 
BV-4601 del PK 17+950 al PK 18+000, marge esquerre i dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sobremunt (expedient núm. 2017/10713), 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 135 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Endurance Team SL, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10719.- 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 05/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la mateixa data en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés 
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existent, a la carretera BV-2425 del PK 0+332 al PK 0+345, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Corbera de Llobregat (expedient núm. 2017/10719). 
 
En data 11/12/2017 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 Corbera de Llobregat en data 05 
d'octubre de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

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

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

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés 

mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 centímetres que permeti el 
desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 
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- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

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

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

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

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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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 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2425 del PK 
0+332 al PK 0+345, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Corbera de 
Llobregat (expedient núm. 2017/10719), 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 Corbera de Llobregat, amb 
indicació dels recursos procedents.” 

 
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2017/11068.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En data 26/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Casserres de data 20 d'octubre de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés 
provisional per obra (Gual), a la carretera BV-4131z del PK 8+870 al PK 8+874, marge 
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm. 2017/11068). 
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En data 09/01/2018 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 Casserres en data 20 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:  
 
- Una vegada finalitzades les obres s’eliminarà l’accés en qüestió a la carretera. 
 
- L’accés tindrà una visibilitat de sortida a la carretera superior a 50 metres en cada 

sentit de circulació.  
 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres des de l’accés 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. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a la sortida de l’accés. 
 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat 

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

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.  
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

 
- Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10 m. de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 
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- 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, 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 
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 termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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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 l’Ajuntament de Casserres autorització per a la 
realització d’obres de construcció de nou accés provisional per obra (Gual), a la 
carretera BV-4131z del PK 8+870 al PK 8+874, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Casserres (expedient núm. 2017/11068) 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 Casserres, amb indicació 
dels recursos procedents.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/12110.- 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 13/11/2017 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 remodelació del gual d'entrada al garatge, a 
la carretera BV-1245 al PK 0+150, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Castellterçol (expedient núm. 2017/12110). 
 
En data 01/12/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 13 de novembre de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 123 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, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
- S’habilitarà un itinerari de vianants protegit en cas que s’ocupi l’existent. Es donarà 

pas per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- 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. 

 
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 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 135 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 remodelació 
del gual d'entrada al garatge, a la carretera BV-1245 al PK 0+150, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Castellterçol (expedient núm. 2017/12110), 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 de 
135 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o 
instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de 
projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres, a 
favor de Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12126.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En data 21/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Endurance Team SL de data 20 de novembre de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-
4601 del PK 17+000 al PK 18+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Sobremunt (expedient núm. 2017/12126). 
 
En data 01/12/2017 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 Endurance Team SL en data 20 de novembre de 
2017 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
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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 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
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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 Endurance Team SL, autorització d’obres de Tala 
d'arbres, a la carretera BV-4601 del PK 17+000 al PK 18+800, marge esquerre i dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Sobremunt (expedient núm. 2017/12126), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 

Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que els mateixos s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Endurance Team SL, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 

24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
La Muu Endurance S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12156.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
En data 21/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de La Muu Endurance SL de data 20 de novembre de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-4341, tram 
no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2017/12156) de: 
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 Manteniment d'accés existent, marge esquerre, del PK 4+784 al PK 4+788.   

 Estassada de vegetació i tala d'arbres, del PK 3+500 al PK 6+430, ambdós 
marges.  

 
En data 12/12/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per La Muu Endurance SL en data 20 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:  
 
Obres de manteniment d'accés existent 
 
- S’aconseguirà una visibilitat mínima per a tots els moviments des de carretera i des 

d’accés, de 50 m. 
 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada. 
 
Estassada de vegetació 
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a La Muu Endurance SL, autorització per a la 
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realització d’obres a la carretera BV-4341, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà 
(expedient núm. 2017/12156) de: 
 

 Manteniment d'accés existent, marge esquerre, del PK 4+784 al PK 4+788.   

 Estassada de vegetació i tala d'arbres, del PK 3+500 al PK 6+430, ambdós 
marges.  

 
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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a La Muu Endurance SL, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2017/12312.- 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 23/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gurb de data 22 de novembre de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’ampliació del pavelló 
poliesportiu, a la carretera BV-4601 al PK 2+800, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Gurb (expedient núm. 2017/12312). 
 
En data 04/12/2017 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 Gurb en data 22 de novembre de 
2017 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 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:  
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- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

general o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- Es garantirà l’estabilitat de la carretera i del talús adjacent en tot moment. Es 

recomana la reparació de les estructures existents al llarg del talús de desmunt. 
 
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 
 
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. 
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- 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. 

 
- 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.” 

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

ACORDS 
 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gurb, autorització d’obres 
d’ampliació del pavelló poliesportiu, a la carretera BV-4601 al PK 2+800, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2017/12312), 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 Gurb, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
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26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm. 
2017/12660.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En data 14/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà de la mateixa data 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-4602 del PK 2+210 al PK 2+222, marge esquerre, 
tram no urbà, del PK 3+480 al PK 3+504, marge dret, tram no urbà i del PK 3+950 al 
PK 3+985, marges esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Cecília 
de Voltregà (expedient núm. 2017/12660). 
 
En data 29/12/2017 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 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà en data 14 
de novembre de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 128.1 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- 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. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

 
- 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. 
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- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat dels accessos tindrà una visibilitat 
de la carretera superior a la distància mínima de parada. 

 
- Els accessos es pavimentaran fins una longitud mínima de 20 metres i es tallaran 

amb disc el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir 
arrossegaments de terres cap a les calçades de les carreteres. 

 
- 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). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin dels accessos per tal d’evitar la seva entrada 

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

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

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

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

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

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

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

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

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

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà de la 
mateixa data en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4602 del PK 2+210 al PK 2+222, 
marge esquerre, tram no urbà, del PK 3+480 al PK 3+504, marge dret, tram no urbà i 
del PK 3+950 al PK 3+985, marges esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal 
de Santa Cecília de Voltregà (expedient núm. 2017/12660), 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.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, 
amb indicació dels recursos procedents.” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda, tala 
d’arbres i moviments de terres, a favor de l’Associació de Prop. Forestals 
Serralada Litoral Central, en resolució de l’expedient núm. 2017/10273.- 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 29/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Associació de Prop. Forestals Serralada Litoral Central de la 
mateixa data en el qual es sol·licita autorització per a la realització de poda, tala 
d'arbres i moviments de terres, a la carretera B-502 del PK 3+780 al PK 3+950, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (expedient núm. 
2017/10273). 
 
En data 23/01/2018 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 Associació de Prop. Forestals Serralada Litoral 
Central en data 29 de setembre de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 
80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre 
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
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- 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 
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 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 135 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 Associació de Prop. Forestals Serralada Litoral 
Central, autorització de Poda, tala d'arbres i moviments de terres, a la carretera B-502 
del PK 3+780 al PK 3+950, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Cabrera de Mar (expedient núm. 2017/10273), que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual els treballs 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 135 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Associació de Prop. Forestals Serralada 
Litoral Central, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10274.- 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 05/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de data 27 de 
setembre de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres 
d’arranjament d'un tram de la calçada del carrer Mare de Déu del Pilar, a la carretera 
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BV-1435 del PK 11+730 al PK 11+733, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2017/10274). 
 
En data 23/01/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 27 
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:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la 

carretera afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- 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 
 
- Es pavimentarà l’accés en tota la seva amplada i com a mínim 15 comptats des de 

l’aresta exterior de la calçada de la carretera.  
 
- Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera, mitjançant cuneta – gual. 
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a 
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà 
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

 
- 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. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

172 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.” 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
autorització d’obres d’arranjament d'un tram de la calçada del carrer Mare de Déu del 
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Pilar, a la carretera BV-1435 del PK 11+730 al PK 11+733, marge esquerre, tram urbà 
i no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 
2017/10274), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
amb indicació dels recursos procedents.” 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2017/10742.- 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 18/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de la mateixa data en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'una vorera, a la 
carretera BV-5103 del PK 2+572 al PK 2+757, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al 
terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2017/10742). 
 
En data 23/01/2018 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 Ajuntament de Cardedeu en data 18 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la 

carretera afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 
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- 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. 

 
- 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 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a 
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà 
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Ajuntament de Cardedeu, autorització d’obres de 
construcció d'una vorera, a la carretera BV-5103 del PK 2+572 al PK 2+757, marge 
esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 
2017/10742), 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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’ obres, a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2017/11459.- 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 06/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de data 03 de novembre de 
2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-
5001, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 
2017/11459) de: 
 

 Instal·lació de tres càmeres de videovigilància en rotonda l'accés oest (Cal 
Pinxo), del PK 19+610 al PK 19+611, ambdós marges. 

 

 Instal·lació de tres càmeres de videovigilància en l'accés est (Les Roquetes), del 
PK 22+128 al PK 22+129, marge dret. 

 
En data 23/01/2018 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 Vilanova del Vallès en data 03 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 haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 
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- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 
domini públic. 

 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per 

tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny 

quedi restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la instal·lació en perfecte estat de conservació. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, autorització 
d’obres a la carretera BV-5001, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès 
(expedient núm. 2017/11459) de: 
 

 Instal·lació de tres càmeres de videovigilància en rotonda l'accés oest (Cal 
Pinxo), del PK 19+610 al PK 19+611, ambdós marges. 

 

 Instal·lació de tres càmeres de videovigilància en l'accés est (Les Roquetes), del 
PK 22+128 al PK 22+129, marge dret. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 
vegetació, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en resolució de 
l’expedient núm. 2017/12455.- 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: 
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“Fets 
 
En data 27/11/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. de la mateixa data en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la 
carretera B-211 del PK 9+700 al PK 10+000, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 2017/12455). 
 
En data 19/12/2017 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. en data 27 de 
novembre de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
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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. 

 

- 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 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 

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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autorització 
d’estassada de vegetació, a la carretera B-211 del PK 9+700 al PK 10+000, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 
2017/12455), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., amb 
indicació dels recursos procedents.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Gelida per al finançament i l’execució de les obres referents al 
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-243b, des del carrer 
de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida”, per un import de 93.994,63 € IVA 
inclòs.- 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 és l’entitat titular de la carretera C-243B, en el terme 

municipal de Gelida. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

2.  Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de 
la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
3.  Actualment, al terme municipal de Gelida, en el tram de la carretera C-243b 

comprès entre el PK 9+250, situat al nucli urbà i la zona de Can Torrents, situada al 
PK 9+500 de la carretera, no hi ha espai lliure suficient per al pas de vianants amb 
seguretat a causa de limitacions físiques: talús pel cantó esquerre i terraplè pel 
cantó dret.  

 
4.  L’Ajuntament de Gelida ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que el tram de la 

carretera C-243b, que va des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents, sigui 
dotat de la seguretat necessària mitjançant un itinerari de vianants per als usuaris 
que transiten a peu, que són bastant habituals en aquest tram de carretera. 

 
5.  A petició de l’Ajuntament de Gelida, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 

Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis i Infraestructures Viàries de la 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a 
la carretera C-243b, des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida”, 
amb un import total de 148.370,49 EUR (IVA inclòs), el qual preveu la creació d’un 
itinerari que discorre de forma sensiblement paral·lela a la carretera en una llargada 
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de 569 metres i 2,00 m d’amplada lliure. Actualment la zona per on transcorrerà el 
traçat de l’itinerari està formada per parcel·les de massa boscosa poc denses, que 
es troben sobre el terraplè de l’actual carretera C-243b, de Gelida a Sant Sadurní 
d’Anoia, entre els PK 9+250 i PK 9+510 aproximadament. El projecte es redacta a 
petició de l’Ajuntament de Gelida, beneficiari de l’actuació, juntament amb la pròpia 
Diputació com a titular de la carretera. 

 
6.  La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha 

formulat la preceptiva Memòria justificativa de conveni, que determina l’article 50. 1 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el qual es 
proposa formalitzar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gelida als 
efectes de l’execució de les obres per aquesta Diputació, que estableix les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i 
a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
8. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

148.370,49 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 
 
 

Total Diputació de Barcelona Ajuntament de Gelida 

Cost (IVA 
inclòs) 

148.370,49 EUR 93.994,63 EUR 54.375,86 EUR 

 
9. Per part de l’Ajuntament de Gelida s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 

disponibilitat pressupostària de l’import de la seva aportació econòmica a 
l’actuació objecte del conveni. 

 
10. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 148.370,49 EUR, dels 

quals 93.994,63 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i la resta de 
54.375,86 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent. 

 
11. El termini d’execució del contracte d’obres associat al present conveni és de 2 

mesos. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
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ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 

2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 

3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 

4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 

 

5. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la 
còpia del conveni a subscriure. 

 

6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 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, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 

7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a 
la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016.  

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Gelida, amb la finalitat de l’execució per la Diputació de 
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Barcelona de les obres del projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la 
carretera C-243b, des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida” (Codi: 
4674-PC-01) i la definició dels àmbits de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni 
que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE GELIDA SOBRE LES 
OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. C-243b DES DEL C/ CANTILLEPA FINS 

A CAN TORRENTS. TM GELIDA 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 
AJUNTAMENT DE GELIDA, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. Lluís 
Miquel Valls Comas, i assistit per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Maria José 
Gracia Becerril. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera C-243b, en el terme municipal de Gelida, és una via de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. Actualment, al terme municipal de Gelida, en el tram de la carretera C-243b comprès 
entre el PK 9+250, situat al nucli urbà i la zona de Can Torrents, situada al PK 9+500 de la  
carretera, no hi ha espai lliure suficient per al pas de vianants amb seguretat a causa de 
limitacions físiques: talús pel cantó esquerre i terraplè pel cantó dret.  
 
IV. L’Ajuntament de Gelida ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que el tram de la 
carretera C-243b, que va des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents, sigui dotat de la 
seguretat necessària mitjançant un itinerari de vianants per als usuaris que transiten a peu, 
que són bastant habituals en aquest tram de carretera.   
 
V. A petició de l’Ajuntament de Gelida, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis i Infraestructures Viàries de la Diputació, 
ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera C-243b, 
des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida”, amb un import total de 
148.370,49 EUR (IVA inclòs), el qual preveu la creació d’un itinerari que discorre de forma 
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sensiblement paral·lela a la carretera en una llargada de 569 metres i 2,00 m d’amplada 
lliure. Actualment la zona per on transcorrerà el traçat de l’itinerari està formada per 
parcel·les de massa boscosa poc denses, que es troben sobre el terraplè de l’actual 
carretera C-243b, de Gelida a Sant Sadurní d’Anoia, entre els PK 9+250 i PK 9+510 
aproximadament. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Gelida, beneficiari de 
l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera.  
 
VI. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gelida, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. - Objecte  del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Gelida, en ordre 
a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Gelida, de les obres del  
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-243b, des del carrer de 
Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida” (Codi: 4674-PC-01), així com la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 148.370,49 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Gelida. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 

carretera C-243b, des del carrer de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida” (Codi: 
4674-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 148.370,49 EUR, IVA inclòs, dels quals 93.994,63 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 54.375,86 EUR corresponen 
a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Gelida, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de 
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la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionat a l’efectivitat de la modificació 
de crèdit corresponent,   

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no 
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en 
el projecte constructiu.  
 
Un cop executades les obres, dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la 
carretera i del drenatge de la carretera C-243b i de la seva senyalització horitzontal i vertical 
fixa.   
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Gelida  
 
L’Ajuntament de Gelida designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Gelida es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 54.375,86 EUR. 
 
L’Ajuntament de Gelida haurà d’haver presentat davant de la Diputació de Barcelona un 
certificat expedit per la Intervenció Municipal acreditatiu de la disponibilitat pressupostària en 
el pressupost municipal de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per 
poder finançar la seva part de l’import total de les obres en el supòsit que no es produís cap 
baixa en la seva licitació.  
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import estarà destinat a minvar l‘aportació econòmica a càrrec de l’Ajuntament.   
 
L’Ajuntament de Gelida procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li siguin notificades les certificacions d’obres 
mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un 
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Gelida efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal de tots aquells terrenys de titularitat privada o 
pública afectats per les obres situats en sòl urbà, de conformitat amb la relació de béns i 
drets afectats continguda en el projecte constructiu, posant-los a disposició de la Diputació 
als efectes de l’execució de les obres i efectuada aquesta, haurà de procedir a cedir-los a 
favor de la Diputació.  
 
Un cop executades les obres, l’Ajuntament de Gelida, com a beneficiari principal de les 
obres, s’encarregarà de la conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització 
que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera C-243b, 
independentment de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’aquests 
elements: 
 

 Bases i paviments de l’itinerari de vianants 
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 Mur de sosteniment de la finca 2 

 Barana de contenció dels vianants 

 Drenatge de la plataforma de l’itinerari  

 Enllumenat i altres instal·lacions 

 Enjardinament de l’itinerari i zones adjacents 

 Zona de pintura davant del restaurant Les Fonts (PK 0+212 a PK 0+242) 

 Pavimentació del camí de la finca 3 d’accés a l’àrea de pícnic (PK 0+242 a PK 0+260) 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 

Sisè. – Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 

Setè.- Naturalesa del conveni 
 

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Gelida: Lluís Miquel Valls Comas, Alcalde President; Maria José 
Gràcia Becerril, Secretària accidental de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 

Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                                                                            
(...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per import de 148.370,49 EUR, dels quals 93.994,63 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i la resta de 54.375,86 EUR, corresponen a 
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, 
condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 
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Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Gelida, als 
efectes de la posterior formalització del conveni per ambdues parts, i significant al citat 
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar, a través dels tràmits corresponents, la present resolució d’aprovació 
del conveni a subscriure a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord al 
que es disposa a l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, per al finançament i l’execució de les 
obres referents al projecte constructiu d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas a 
nivell del f.c. de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora”, per un import 
de 87.829,71 € IVA inclòs.- 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 carretera BV-5227, en el terme municipal de Sant Quirze de Besora, és una via 

de titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de 
la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
3. Actualment, la travessera de la carretera BV-5227 en el terme municipal de Sant 

Quirze de Besora, després del pont sobre el riu Ter fins passat el pas a nivell, està 
encaixada entre el mur perimetral de la via de ferrocarril, el marge del riu Ter i 
l’accés a la fàbrica de Can Trinxet. Les voreres existents no tenen continuïtat, 
desapareixent per manca d’amplada a la zona de Can Trinxet, i obliguen als 
vianants a circular per el voral de la carretera, pràcticament inexistent en alguns 
trams.  

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, i a petició de l’Ajuntament de Sant Quirze de 

Besora, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a 
l’esmentada Gerència de serveis de la Diputació de Barcelona, ha procedit a 
redactar el projecte constructiu de les obres d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas 
a nivell del ferrocarril de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora” (en 
endavant, document tècnic de referència), en el que es fa una proposta de millora 
per un import total de 246.542,63 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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5.  El document tècnic de referència preveu la implantació de voreres amb itineraris 

adaptats, zones d’estada i passos de vianants, execució d’un mur escullera, 
actuacions a la xarxa de drenatge i d’aigua potable, soterrament de la xarxa 
elèctrica, substitució d’enllumenat públic i canalització de la xarxa de 
telecomunicacions. 

 
6.  La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en el document tècnic de referència, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 
7.  Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar 

els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que restaran a càrrec 
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, una 
vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions. 

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
9. Es valora l’import total de l’actuació en 246.542,63 EUR, IVA inclòs, amb el següent 

repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora: 

 
 

Total Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora  

Cost (IVA 
inclòs) 

246.542,63 EUR 87.829,71 EUR 158.712,92 EUR 

 
10. L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha de cofinançar la part d’obra que afecta 

el seu municipi per un import de 158.712,92 EUR. 
 

11. L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha aportat el certificat acreditatiu de la 
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni, en l’exercici 2018. 

 
12. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 246.542,63 EUR, dels 

quals 87.829,71 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i la resta de 
158.712,92 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 

General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la 
còpia del conveni a subscriure. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 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, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a 
la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, referent a l’execució de les obres 
del projecte executiu d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas a nivell del ferrocarril de 
la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora” (Codi: 6024-PC-01), tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE 
BESORA SOBRE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ORDENACIÓ I 

MILLORA A L’ENTORN DEL PAS A NIVELL DEL F.C. DE LA CTRA. BV-5227. 
TM SANT QUIRZE DE BESORA 

 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa 
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Maria Rosa Vestit Villegas, i assistida pel Secretari de la 
Corporació, Sr. Pere Gibert Capellades. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’ens titular de la carretera BV-5227, en el terme municipal 
de Sant Quirze de Besora, la qual és gestionada a través de la Gerència de serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. Actualment, la travessera de la carretera BV-5227 en el terme municipal de Sant Quirze 
de Besora, després del pont sobre el riu Ter fins passat el pas a nivell, està encaixada entre 
el mur perimetral de la via de ferrocarril, el marge del riu Ter i l’accés a la fàbrica de Can 
Trinxet. Les voreres existents no tenen continuïtat, desapareixent per manca d’amplada a la 
zona de Can Trinxet, i obliguen als vianants a circular per el voral de la carretera, 
pràcticament inexistent en alguns trams.  
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IV. Per tal de solucionar aquesta situació, i a petició de l’Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada 
Gerència de serveis de la Diputació de Barcelona, ha procedit a redactar el projecte 
constructiu de les obres d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas a nivell del ferrocarril de la 
carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora” (en endavant, el document tècnic de 
referència), en el que es fa una proposta de millora per un import total de 246.542,63 euros 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
V. El document tècnic de referència preveu la implantació de voreres amb itineraris 
adaptats, zones d’estada i passos de vianants, execució d’un mur escullera, actuacions a la 
xarxa de drenatge i d’aigua potable, soterrament de la xarxa elèctrica, substitució 
d’enllumenat públic i canalització de la xarxa de telecomunicacions. 
 
VI. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en el document tècnic de referència, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local . 
 
VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ..................................... 
 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. - Objecte  del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant Quirze 
de Besora, de les obres del projecte constructiu d’“Ordenació i millora a l’entorn del pas a 
nivell del ferrocarril de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora” (Codi: 6024-PC-01) 
i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 246.542,63 EUR, IVA inclòs, amb el següent  
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Besora: 
 

 
Total Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora  

Cost (IVA 
inclòs) 

246.542,63 EUR 87.829,71 EUR 158.712,92 EUR 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
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La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu d’“Ordenació i millora a 

l’entorn del pas a nivell del ferrocarril de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de 
Besora” (Codi: 6024-PC-01) redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local, amb un import total de 246.542,63 EUR, IVA inclòs, dels quals 87.829,71 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018 i la resta de 158.712,92 EUR, 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, condicionada a l’efectivitat de la modificació 
de crèdit corresponent, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de 87.829,71 EUR correspon al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit.  
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
 
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
amb una aportació econòmica de 158.712,92 EUR, corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora haurà d’haver 
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder 
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import 
estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li siguin notificades les certificacions d’obres mensuals 
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de 
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament, inicialment, posarà a disposició de la Diputació per a l’execució de les obres 
els terrenys que resultin afectats d’expropiació i/o ocupació temporal segons el document 
tècnic de referència. 
 
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
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 a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres  
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest 
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-5227 i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos l’arbrat i 
jardineria que es trobin en àmbit de vorera.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
c). Desviaments econòmics. 
 
Qualsevol desviament econòmic que es produeixi en el transcurs de les obres per raons de 
força major es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni. A la resta de 
casos, aquest desviament serà assumit per cada administració, d’acord a l’àmbit de 
titularitat.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Maria Rosa Vestit Villegas, Alcaldessa-
Presidenta; Pere Gibert Capellades, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: 
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
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Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                                             (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 246.542,63 EUR, dels quals 87.829,71 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i la resta de 158.712,92 EUR, 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2018, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, a través del 
tràmit corresponent a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord al que 
es disposa a l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i així mateix, procedir a trametre-hi en el 
seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants d’ambdues parts.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per un import de 508.000 €.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
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finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6.b). 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Servei d'Intermediació en 

Deutes de l'Habitatge (SIDH)”, consistent en un suport econòmic als Serveis 
d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH implantats i en 
funcionament. Els seus destinataris, que es concreten en la part dispositiva del 
present dictamen, són els ajuntaments i consells comarcals que disposin d’oficines 
d’aquest servei i que compleixin el protocol de funcionament previstos en el marc 
regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència núm. 10875 de 
data 03/11/2017. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són:  
 

a) Manteniment d’una estructura de suport 
 

Es fixa un import per a cada ens local destinatari, segons el tram poblacional, per 
donar suport a l’estructura de les oficines del SIDH en la seva atenció a la 
ciutadania.  

 

 Els trams poblacionals i les quanties definits són:  
 

 Per una població d’entre 10.000 i fins a 25.000 persones    8.000,00 € 

 Per una població de fins a 50.000 persones   9.000,00 € 

 Per una població de fins a 75.000 persones 10.000,00 € 

 Per una població superior a 75.000 persones 12.000,00 € 
 

 No està en funcionament cap punt del SIDH amb població inferior a les 
10.000 persones. 

 

 La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la 
població de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea 
d’influència (de cobertura del SIDH).   

 
Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials publicades 
per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees d’influència 
de cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la vigència del 
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Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del padró municipal a una data determinada i es 
poden veure a l’annex del programa del SIDH. 

 
b) Coeficient d’actuacions practicades 

 
Es fixa un coeficient per a cada ens local destinatari en funció del seu ràtio 
d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH: 
 

 1,50 pels ens locals amb un ràtio superior a 1,15 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH. 

 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,15 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 1,15 
vegades l’any anterior. 

 1,00 pels ens locals amb un nombre d’expedients gestionats anuals menor de 
48, independentment del seu ràtio i, en la resta de casos. 

 Aquest coeficient s’incrementarà en 0,50 pels ens locals que assumeixin de 
forma total o parcial la cobertura territorial d’un altre ens, independentment del 
seu ràtio. 

 El ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH  de 
cada ens local destinatari surt de la següent equació: 
 

   regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals  
 

Nota 
 

regha   ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH 
 
eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les dades oficials de l’ens local 

informades pel servei Ofideute a 31 de desembre de l’any anterior 
 
einiciats  expedients iniciats durant l’exercici de càlcul. L’estimació d’expedients iniciats 

d’acord amb les últimes dades mensuals oficials per a l’exercici de càlcul 
informades pel servei Ofideute. 

 
48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  
 
horessetmanals  hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local destinatari tingui 

assignades oficialment pel SIDH en el moment de l’elaboració del ràtio.  

 
6. L’Ajuntament de Manlleu ha presentat un escrit amb data 20-12-17, on comunica la 

renuncia al funcionament del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) a partir del gener de 2018, així com la decisió d’acord amb el Consell 
Comarcal de l’Osona mitjançant acceptació presentada en data 30-01-18, que 
aquest assumeixi la prestació d’aquest servei amb la cobertura territorial dels 
següents municipis fins ara atesos per l’Ajuntament de Manlleu: Manlleu, Sant Pere 
de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló. 

 
Fonaments de dret 
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1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2016, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació “Servei d'Intermediació en 
Deutes de l'Habitatge (SIDH)”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris de distribució 
especificats en la part expositiva d’aquest dictamen:  
 

Ens destinatari NIF 
Import 
concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 
comptable 

Posició 

Aj. Arenys de Mar P0800600I  9.005,18 18/Y/249368 1803000349 1 

Aj. Badalona P0801500J 12.005,18 18/Y/249367 1803000349 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 13.507,77 18/Y/249366 1803000349 3 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 8.005,19 18/Y/249365 1803000349 4 

Aj. Calella P0803500H 8.005,19 18/Y/249364 1803000349 5 

Aj. Cardedeu P0804500G  8.005,18 18/Y/249363 1803000349 6 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 9.005,18 18/Y/249362 1803000349 7 

Aj. Castelldefels P0805500F  10.005,18 18/Y/249361 1803000349 8 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 18.007,77 18/Y/249360 1803000349 34 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H  12.005,18 18/Y249359 1803000349 35 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B  15.006,48 18/Y/249358 1803000349 36 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J  9.005,18 18/Y/249357 1803000349 37 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I  18.007,77 18/Y/249356 1803000349 38 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 12.005,18 18/Y/249355 1803000349 39 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 8.005,19 18/Y/249354 1803000349 40 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J  12.005,18 18/Y/249353 1803000349 41 

Consell Comarcal 
d’Osona 

P5800015I  18.007,77 18/Y/249352 1803000349 42 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 10.005,18 18/Y/249351 1803000349 9 
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Aj. Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B  9.005,18 18/Y/249350 1803000349 10 

Aj. Gavà P0808800G  15.007,77 18/Y/249349 1803000349 11 

Aj. Granollers P0809500B  10.005,18 18/Y/249348 1803000349 12 

Aj. Igualada P0810100H  9.005,18 18/Y/249347 1803000349 13 

Aj. L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J  18.007,77 18/Y/249346 1803000349 14 

Aj. Manresa P0811200E  10.005,18 18/Y/249345 1803000349 15 

Aj. Martorell P0811300C  12.005,18 18/Y/249344 1803000349 16 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B  12.005,18 18/Y/249343 1803000349 17 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J  15.006,48 18/Y/249342 1803000349 18 

Aj. Pineda de Mar P0816200J  10.005,18 18/Y/249341 1803000349 19 

Aj. Premià de Mar P0817100A  12.005,18 18/Y/249340 1803000349 20 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E  11.256,48 18/Y/249339 1803000349 21 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 18.007,77 18/Y/249338 1803000349 22 

Aj. Sant Celoni P0820100F  10.005,18 18/Y/249337 1803000349 23 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J  12.005,18 18/Y/249336 1803000349 24 

Aj. Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G  9.005,18 18/Y/249335 1803000349 25 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 8.005,19 18/Y/249334 1803000349 26 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D  8.005,19 18/Y/249333 1803000349 27 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C  18.007,77 18/Y/249332 1803000349 28 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 9.005,18 18/Y/249331 1803000349 29 

Aj. Terrassa P0827900B 18.007,77 18/Y/249330 1803000349 30 

Aj. Viladecans P0830200B  18.007,77 18/Y/249329 1803000349 31 

Aj. Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C  12.005,18 18/Y/249328 1803000349 32 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I  15.007,77 18/Y/249327 1803000349 33 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de tres-cents vuitanta-
cinc mil nou-cents quaranta-quatre euros amb trenta cèntims (385.944,30 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46253, i un import de cent vint-i-dos 
mil cinquanta cinc euros amb setanta cèntims (122.055,70 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/46553 del vigent pressupost de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- ACCEPTAR la renuncia presentada per l’Ajuntament de Manlleu al 
funcionament del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) a partir del 
gener de 2018. 
 
Quart.- ACCEPTAR que el Consell Comarcal d’Osona assumeixi la prestació del 
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH), per la cobertura territorial  
dels municipis de Manlleu, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló, fins 
ara atesos per l’Ajuntament de Manlleu. 
 
Cinquè.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
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El fons s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat 
a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

 
2.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 

tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins el 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
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2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor.  

c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.18. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 

liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.20. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
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4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2018, les quantitats alliberades 

com a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels 
atorgats. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Sisè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 

 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte 
d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, per un import total 
màxim de 250.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
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Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017. 

 
3. Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència és la 

forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22 de la LGS. 

 
4. Atès que des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i per part de la Gerència de 

serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es vol incentivar les polítiques d’accés a 
l’habitatge, mitjançant la provisió d’habitatges de titularitat pública municipal amb 
finalitat social per poder donar resposta a les diferents necessitats socials i 
residencials de la ciutadania. 

 
5. Per això es vol destinar l’import indicat a la present prova pilot, a una línia de suport 

econòmic directe als municipis per finançar l’adquisició de determinats habitatges: 
 

A. Mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, 
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que exerceix la 
Generalitat de Catalunya en benefici dels ens locals on es troba l’habitatge. 

 
B. Compra d’habitatges a preu per sota mercat. 

 
6. Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 

250.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/76200 del pressupost de 
l’exercici 2018. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17, 18 

i 19 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
2. 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), és procedent publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua 
catalana i castellana. 

 
3. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte a la possibilitat d’incloure 

unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
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4. Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
5. Vist el punt 3. 3. b) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm.  201820185120009733), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions directes en concurrència, amb 
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, el text íntegre de 
la qual és el següent: 
 

(...) 
 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DIRECTES EN CONCURRÈNCIA PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES 
MITJANÇANT l’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I RETRACTE DEL DECRET LLEI 
1/2015 I LA COMPRA A PREU PER SOTA MERCAT, AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EL 
PARC MUNICIPAL D’HABITATGE,  ANY  2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009733 
 
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 
 
2.1. 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 d’Habitatge, de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat destinades a finançar 
projectes/activitats que tinguin com a objectiu l’adquisició de determinats habitatges sota 
dos línies d’actuació: 
 
A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2.2.a) de dita disposició, el 
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici de l’ajuntament, motiu pel 
qual s’estableix la subvenció en favor d’aquests. 
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B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta 

convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al 
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge. 

 
2.2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

 Facilitar als ajuntaments l’ampliació del parc públic municipal d’habitatge i, 
conseqüentment, l’oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar situacions de 
vulnerabilitat residencial. 

 

 Altres objectius complementaris, d’interès públic, social i econòmic com evitar la pèrdua 
de l’habitatge per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en condicions 
assequibles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges desocupats. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar l’adquisició d’habitatges que es formalitzin en el període comprès entre l’1 de 
novembre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
4.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, els ajuntaments que, en funció de la 
línia de subvenció, compleixin els requisits següents: 
  
A. Requisits de les subvencions per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del 

dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d'execució hipotecària. 

 
A.1) Requisits dels ajuntaments destinataris: 

 
Són destinataris de la subvenció per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del 
dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 concedits en el marc d'aquesta 
convocatòria els ajuntaments de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que 
compleixin els següents requisits: 

 
i. Considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la 

Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial. 

 
ii. No ostenta la condició de beneficiaria d’aquestes subvencions la ciutat de 

Barcelona per raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la 
Diputació. 

 
A.2) Requisits dels habitatges: 

 
- Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO. 
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2 
- Habitatges situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada  
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- Habitatges adquirits pel transmitent a partir del 9 d’abril de 2008, en un procés 
d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària.   

 
Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic 
que s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge el següent: 
 
- El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici 
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.  
- L’estat d’ocupació de l’habitatge.  

 
Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots hauran de complir 
els requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una 
mateixa àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15 
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 

 
B. Requisits de les subvencions per la compra d'habitatges a preu per sota mercat. 
 

B.1) Requisits dels ajuntaments destinataris: 
 

Són destinataris de les subvencions per la compra d’habitatges a preu per sota 
mercat concedits en el marc d'aquesta convocatòria, els ajuntaments de l'àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona.  
 
No ostenta la condició de beneficiaria d’aquestes subvencions la ciutat de Barcelona 
per raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació. 

 
B.2) Requisits dels habitatges: 

 
- Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO 
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2 

 
Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic 
que s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge el següent: 

 
- El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici 
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.  
- L’estat d’ocupació de l’habitatge.  

. 
Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots hauran de complir 
els requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una 
mateixa àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15 
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 

 
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. 
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5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent en funció de la línia de 
subvenció: 
 
A. Adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret 

Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. 

 
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat 

degudament formalitzat i signat. 
 
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar: 

 
- l’actuació a realitzar   
- la línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte) 
- l’import total de la despesa subvencionable (preu d’adquisició) 
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció, caldrà indicar-ho de 

forma motivada. 
 

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació: 
 

- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació 
de/dels l'habitatge/s objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del 
titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la 
transmissió i l’estat d’ocupació. 

 
- Còpia de la resolució de l’Agència de l’habitatge de Catalunya mitjançant la qual 

s’acorda l’exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l’habitatge, en 
benefici del municipi o d’altres entitats vinculades que en depenen o de societats 
mercantils de capital íntegrament públic. 

 
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim 

que consta en el model que s’adjunta com annex a la present convocatòria, signat 
per tècnic competent. 

 
B. Compra d'habitatges a preu per sota mercat. 
 

1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat 
degudament formalitzat i signat. 

 
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar: 

 
- l’actuació a realitzar 
- la línia de suport que es sol·licita (compra a preu sota mercat) 
- l’import total de la despesa subvencionable (preu d’adquisició) 
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció caldrà indicar-ho de 

forma motivada. 
 

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació: 
 

- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació 
de/dels l'habitatge/s objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del 
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titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la 
transmissió i l’estat d’ocupació. 

 
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim 

que consta en el model que s’adjunta com annex a la present convocatòria, signat 
per tècnic competent.  

 
L’ajuntament sol·licitant pot desistir i renunciar per escrit de la sol·licitud de la subvenció en 
qualsevol moment, abans de la concessió. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds 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 restarà obert fins esgotar el crèdit 
destinat a la present convocatòria, o com a màxim, fins al 30 de setembre de 2018. 
 
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats segons model normalitzat 
degudament complimentats i cal adjuntar els documents exigits a la base 5.  
 
Només s’admetrà una sol·licitud per ajuntament. 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu electrònica corporativa (en endavant, el Portal).  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la 
seva tramitació. 
 
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs 
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions 
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica 
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a 
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la 
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp ). 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
Registre electrònic 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada al registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també, la 
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació. 
 
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran 
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu 
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça: 
 
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp  

 
Consulta i seguiment de sol·licituds 
 
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 
la Diputació. 
 
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no 
d’incidències esmenables. 
b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 
c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 
d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
e. "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor valoració i 
manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits administratius 
i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant. 
f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es 
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva 
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 
 
7.  Esmenes i revisió de les sol·licituds  
 
Esmena a instància de l’ens 
 
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds 
que es trobin en estat de “lliurada”. 
 
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta, 
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
Revisió de sol·licituds i esmena 
 
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds. 
 
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà 
de la següent manera: 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
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a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que 
figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la sol·licitud 
afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat del requeriment 
d’esmena al Portal. 
b. L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic 
d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal. 
c. L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la 
sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la data de 
l’accés a l’expedient disponible al Portal. 
 
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena, 
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
Criteris automàtics d’esmena 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a 
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari. 
 
8. Procediment de concessió. 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concessió directa amb concurrència fins a la finalització dels fons o bé fins a la data 
indicada, i s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic de presentació 
de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria.  
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
El criteri per a determinar l’import de la subvenció serà el 100% del preu d’adquisició de 
l’habitatge amb un màxim de TRENTA MIL EUROS (30.000 €). 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
S’atorgarà una sola subvenció per ajuntament per un import màxim de TRENTA MIL 
EUROS (30.000€). 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de DOS CENTS CINQUANTA MIL 
EUROS (250.000,00€) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent 
G/50300/15100/76200  
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim 
de trenta mil euros (30.000€) per ajuntament, per adquirir un o més habitatges, i es podrà 
justificar únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents al preu d’adquisició 
de/dels habitatge/s.  
 
En el cas que l’adquisició de/dels l’habitatge/s superi els trenta mil euros (30.000€) la 
diferència seria assumida per l’ajuntament. 
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En el cas que el crèdit romanent a la partida pressupostària fos inferior a 30.000 euros o a 
l’import sol·licitat per l’ajuntament, la diferència seria assumida per l’ajuntament. 
 
No es condiciona la subvenció a cofinançament municipal.   
 
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 d’Habitatge de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
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 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
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 que l’ajuntament accepta tàcitament la subvenció si en el transcurs de cinc (5) 
dies hàbils a partir de la recepció de l’acord de concessió, no manifesta expressament les 
seves objeccions. 
 
En cas de que l’ajuntament sol·liciti l’abonament de la subvenció de manera anticipada, és 
requisit indispensable per fer el pagament avançat l’acceptació de la subvenció de manera 
expressa, que haurà de remetre en el termini de deu (10) dies hàbils des de la recepció de 
l’acord de concessió. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 

1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a la present convocatòria. 
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2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 

3. El beneficiari 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, 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 
 
Únicament es consideraran despeses subvencionables les despeses corresponents al preu 
d’adquisició de/dels l’habitatge/s fins a un màxim de trenta mil euros (30.000,00€) per 
ajuntament.  
 
No seran subvencionables les despeses notarials, registrals, impostos o altres derivades de 
l’adquisició. 
 
17. 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, 
mitjançant abonament del 100% de l’import atorgat, mitjançant transferència. 
  
Si el sol·licitant ho ha demanat justificadament en la sol·licitud, es podrà fer un avançament 
del 100 % de la subvenció que haurà de ser informat favorablement per l’instructor i aprovat 
motivadament en la proposta de concessió de la subvenció. El pagament en aquest supòsit, 
es realitzarà un cop rebuda l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
El pagament anticipat es justificarà en la necessitat de garantir la suficiència financera dels 
ajuntaments beneficiaris i, d’aquesta manera, assegurar el manteniment i la continuïtat en la 
prestació de serveis públics locals en un context de dificultats econòmiques i socials. 
 

18. Termini i forma de justificació 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2018. 
 
El beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de justificació abans de la seva 
finalització. 
 
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, 
disponible a la Seu electrònica corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i 
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altres administracions que consistirà en una certificació signada per funcionari públic 
habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació juntament amb la 
còpia de l’escriptura o del document públic d’adquisició de/dels habitatge/s. 
 
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
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. 
 

19. Deficiències en la justificació 
 
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a 
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini 
màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a l’ens 
destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació 
complementària. 
 
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en 
el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, comunicarà a 
l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim 
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada. 
 
20. Procediment de justificació 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu electrònica corporativa.  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència. 
 
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels 
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 
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Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de 
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació 
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp . 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
21. Tancament i liquidació 
 
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini de 
15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per esmenar i 
al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la 
revocació de l’ajut. 
 
L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de justificació, 
correspondrà a l’Oficina d’habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, urbanisme i 
Activitats.  
 
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni s’hagin 
esmentat els defectes, es durà a terme la revocació de les subvencions no justificades.  
 
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 la Diputació de 
Barcelona, 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 beneficiaris 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 de Barcelona.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris 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 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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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 perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
  
27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin 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. 
 
<Només l’annex que incorpori el text de la convocatòria en castellà:> 
 
<Localitat i data: dia, mes i any> 
Annex de valoració de l’estat de conservació de l’habitatge per a sol·licitar el recurs 
econòmic “Ajuts a l’adquisició d’habitatges a través del tanteig i retracte o la compra sota 
preu de mercat.” 
 

Data inspecció visual: Tècnic/a: 

Adreça: Pis: Localitat: 

Estat d’ocupació   Buit: Ocupat :  

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Tipus immoble Si No 

Està situat en un immoble plurifamiliar   

Annexos vinculats (especificar)   

 

Composició de 
l’habitatge 

EM 
Estar-
menjador 

H 
Doble  
Individual 

C 
cuina 

CH 
Càmera 
higiènica 

EMC 
Estar- 
cuina 

Número 
d’estances 

      

Superfície útil 
interior       

m
2
 Superfície útil exterior m

2
 

      
Edifici / habitatge unifamiliar 
 

Temàtica Element avaluable Si No 

Accessibilitat Sòl trepitjable i pavimentat   

Accés adaptat   

Disposa d’ascensor   

Es possible instal·lar-lo   

Conservació  Hi ha taques d’humitat / no és estanc    

Les instal·lacions estan en bon estat 
(electricitat, aigua, gas, sanejament, ascensor, 
altres) 

  

S’aprecien desperfectes importants en 
l’estructura (esquerdes importants, 
vinclaments de forjats, altres..) 

  

S’aprecien defectes importants en la façana 
(despreniment d’arrebossats o elements 
adossats, altres) 

  

S’aprecien defectes importants a la coberta 
(esquerdes que poden comportar filtracions, 
mal manteniment que pot comportar 
patologies, altres) 

  

Manteniment És preveu la necessitat d’intervenir 
immediatament 

  

És preveu la necessitat d’intervenir en un 
termini de 2 a 5 anys 

  

 
Habitatge dades generals 
 

Temàtica Element avaluable Si No 

Instal·lacions La instal·lació elèctrica es troba en bon estat   

La instal·lació de sanejament es troba en bon 
estat 

  

Hi ha instal·lació de gas 
           -Es troba en bon estat 

  

  

Hi ha instal·lació de telecomunicacions 
          -Es troba en bon estat 

  

  

Hi ha instal·lació de calefacció   

          -Funciona correctament   

Disposa d’instal·lació per rentat de roba ( 
presa d’aigua, desguàs i presa de corrent 
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Fusteria La porta d’accés està en bon estat   

Les portes interiors funcionen correctament   

Les finestres i persianes funcionen 
correctament 

  

Revestiments El paviment es troba en bon estat   

Els alicatats es troben en bon estat   

La pintura es troba en bon estat   

Configuració Té una alçada útil mínima d’1,90m   

Te una ventilació i il·luminació natural 
adequada 

  

Equipament L’habitatge disposa d’electrodomèstics més 
enllà dels obligatoris (nevera, rentadora, 
altres) 

  

L’habitatge està disposa de mobiliari   

 
Habitatge per estances 
 

Estança Element avaluable Si No 

Sala (EM) Sup útil > de 10 m
2 
o EMC>14m

2
   

Admet la inscripció d’un quadrat en planta de 
2,40x2,40m sense estrangulacions inferiors a 
1,40m 

  

Té punts de llum, interruptors, endolls, telèfon i 
TV 

  

Habitacions 
(H) 

Superfície útil > de 5m
2 

  

Admet la inscripció d’un quadrat en planta 
d’1,80x1,80m 

  

Tenen un punt de llum amb interruptor i un 
endoll 

  

Cuina (C) Els armaris es troben en bon estat de 
conservació 

  

Té la pica i l’equip de cocció mínim obligatori   

Té sortida de fums   

Cambra 
higiènica 
(CH) 

Ventila adequadament (exterior, vertical 
estàtica, horitzontal mecànica) 

  

Hi ha com a mínim un vàter, un lavabo i una 
dutxa o banyera 

  

Els sanitaris es troben en bon estat de 
conservació 

  

 
Observacions 
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Valoració per a l’ús com a habitatge social 
 

Zona HPO: Mòdul Règim especial segons zona                       € 

 
Preu de referència Diputació de Barcelona:  
(80% Règim especial x m

2
 útils) 

 

 
€ 

Preu d’adquisició de l’Habitatge € 

Pressupost estimat de rehabilitació Menys de 
1.000€  

 

 1.000€ - 5.000€  

 5.000€ - 
10.000€ 

 

 10.000€ - 
20.000€ 

 

 Més de 20.000€  

 
Pressupost total d’inversió aproximat 
(adquisició + rehabilitació) 
 

 
 
€ 

 

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
(...) 
 
Annex  
 
Extracte de l'Acord de 22 de febrer de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de 
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Barcelona, pel qual es convoquen subvencions de la Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats, per a l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tempteig 
i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota comprat, amb l'objectiu d'ampliar 
el parc municipal d'habitatge, any 2018. 
  
BDNS (Identif.): 
 
De conformitat amb el previst en els 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 pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar en https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/ 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Són destinataris de la subvenció els municipis de l'àmbit territorial Diputació de Barcelona. 
Per a la línia d'actuació d'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tempteig i 
retracte del Decret Llei 1/2015 els beneficiaris, han de ser municipis considerats amb 
demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 4/2016, de 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial. 
 
Segon. Objecte 
 
L'objecte de la subvenció és l'adquisició de determinades habitatges, sota dues línies 
d'actuació: 
 
A. L'exercici del dret de tempteig i retracte contemplat en el Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d'execució hipotecària. De conformitat amb l'article 2.2 a) d'aquesta disposició, 
el dret de tempteig i retracte ho exerceix la Generalitat en benefici del municipi, per la qual 
cosa s'estableix la subvenció en favor dels ajuntaments. 
 
B. La compra d'habitatges a preu per sota comprat. S'entén, en el marc d'aquesta 
convocatòria, que el preu per sota comprat és inferior al 80% del mòdul establert per al 
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
  
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 250.000,00 euros. 
 
L'import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades serà com a màxim 
de trenta mil euros (30.000,00 €) per ens beneficiari, que podrà ser justificat únicament a 
partir de les despeses d'inversió corresponents a l'adquisició de l'habitatge. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
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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 estarà obert fins a esgotar el crèdit 
destinat a la present convocatòria, o com a màxim, fins al 30 de setembre de 2018. 
 
Sisè. Termini d'execució i de justificació de la subvenció. 
 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a 
finançar l'adquisició d'habitatges que es formalitzin en el període comprès entre l'1 de 
novembre de 2017 i el 30 d'octubre de 2018. 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2018. 
 
La justificació de les despeses s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, 
disponible a la Seu electrònica corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i 
altres administracions que consistirà en una certificació signada per funcionari públic 
habilitat en l'exercici de les seves funcions i una memòria de l'actuació juntament amb la 
còpia de l'escriptura o del document públic d'adquisició de/dels habitatge/s. 
 
Setè. Altres dades 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà la 
concessió directa en concurrència fins a la finalització dels fons o bé fins avui indicada, i 
s'anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic d'entrada de les sol·licituds 
que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria.”                                                         
(...) 

 
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 la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de 250.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
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.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
PA), qui diu: En primer lloc, bé, felicitar-nos pel punt anterior, el 34, que considerem 
positiu i, respecte al 35, vostès saben que vam ser molt crítics sobre imports 
d’exercicis anteriors sobre aquest particular. Veiem que ara s’incrementa a 250.000 
euros i fem una pregunta, ja sabem la resposta, però: si el Govern considera que 
aquest import és suficient per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.  
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Respon el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), qui diu: 
Bé, com bé diu el diputat Duran, aquí hi ha hagut un increment substancial de la 
quantitat que hi havia. Torno a dir: no és justament, i ho vaig dir fa un any, no és el 
recurs que més peticions té. És a dir, per exemple, en el de foment del lloguer 
assequible sí que ens quedem molt més curts que en aquest i, per tant, en principi 
aquesta és la previsió que hi ha. Com és un recurs que es dona en funció de les 
peticions que hi ha, perquè és en funció del tempteig i retracte, en el moment en què 
s’esgoti, si són molts els municipis que el sol·liciten, es valoraria el fet d’ampliar-lo 
però, en principi, torno a dir, no és el recurs que més recursos necessita. 
 
Intervé el diputat senyor Funes (ENTESA), qui també havia demanat la paraula, i diu:  
Crec que em dono per contestat del que li anava a preguntar. En el fons, hi ha un 
afegit, que ja li vam dir a la Comissió, que és els criteris de concessió. A nosaltres, 
segueixen sense convèncer-nos perquè no tota la demarcació és igual i no tot el parc 
d’habitatges de la demarcació és igual. Hi ha barris concrets, en la nostra demarcació, 
amb una tipologia d’habitatges on seria molt més útil el tempteig i retracte i hi ha altres 
llocs on, difícilment, és possible que els ajuntaments puguin intervenir. Per tant, 
segurament hauríem d’ajustar millor els criteris de concessió a part de discutir sobre 
l’import final, que en això, bé, la demanda, tot, depèn del nivell de coneixement i de la 
voluntat dels ajuntaments. Vull dir que ens podem trobar ràpidament amb un increment 
de la demanda d’aquest tipus de servei. En tot cas, crec que ja he estat contestat. 
 
Gerència d’Espais Naturals 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’expedient de contractació de la concessió de serveis públics per a la gestió 
dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona, per 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzat i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona gestiona el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac, establint com un dels objectius bàsics de gestió l’ordenació de l’ús públic dins de 
l’àmbit normatiu del Pla Especial, d’acord amb el Decret 106/87 de declaració de Parc 
Natural. Els altres dos objectius que orienten la gestió de l’espai són preservar i valorar el 
patrimoni natural i cultural i afavorir el desenvolupament socioeconòmic de la zona. La 
creació d’equipaments culturals i d’esbarjo destinats al públic visitant incideix plenament 
en tots tres objectius esmentats. 
 
Atès que el programa de gestió del parc natural preveu la creació de tota una xarxa 
d’equipaments per donar servei als visitants. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i la 
resta de la finca, va ser adquirit per la Diputació de Barcelona l’any 1983. Es tracta d’un 
monestir romànic del segle XI que acollí fins el segle XVII una modesta comunitat 
benedictina. El Monestir del s. XI, va ser declarat Monumento Histórico Artístico l’any 
1931, i actualment és declarat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN). 
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Atès que el “Monestir de Sant Llorenç del Munt” són un conjunt d’equipaments molt 
singulars situats al cim del mateix nom, que també dóna nom a la serra, tot i que 
darrerament s’ha generalitzat el topònim de la Mola per anomenar els equipaments i la 
muntanya. La Mola és el cim més alt del Vallès Occidental, i un dels més alts de la 
serralada prelitoral, fet que enforteix el reclam excursionista. La seva situació 
geogràfica dominant la plana del Vallès li confereix una gran visibilitat des de Martorell 
fins a Sant Celoni. Més de 500.000 persones tenen aquest punt com a referent 
geogràfic.  
 
Atès que aquesta ubicació prop de ciutats importants, i relativament a prop de la 
conurbació de Barcelona, genera un gran flux de visitants. La proximitat genera forts 
lligams i així Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera i especialment Terrassa són 
poblacions molt vinculades social i emocionalment al Monestir de Sant Llorenç del 
Munt i a la seva serra. De forma que des de principis del segle XX la societat civil s’ha 
anat organitzant en diverses ocasions per a rehabilitar i mantenir el cos principal del 
monestir i de l’hostatgeria. 
 
Atès que la darrera rehabilitació i restauració dels immobles realitzada per la Diputació 
de Barcelona responia a la voluntat de preservar i valorar aquesta singular obra 
d’arquitectura religiosa del s. XI que s’ha conservat fins els nostres temps. Ara el 
conjunt consta de l’església, el barri, la torre, la galilea i l’antiga hostaleria que 
actualment allotja la recepció, la cuina, la sala restaurant, la sala d’exposició, els 
sanitaris, les sales de màquines, les corts i un magatzem. 
 
Així doncs, el Centre d’Informació de la Mola, la museïtzació dels interiors i la 
interpretació dels exteriors, contribueix en gran manera a crear una consciència 
col·lectiva d’estima i conservació envers els valors naturals i culturals de Sant Llorenç, 
mitjançant tècniques interpretatives; contribuint, doncs, a assolir els grans objectius de 
gestió del parc. 
 
Atès que des de sempre l’accés, per als excursionistes primer i per als visitants 
després, únicament ha estat possible a peu, no existeix cap pista d’accés per a 
vehicles. Fet que lluny de ser un factor limitant, representa un estímul al generalitzat 
esperit excursionista de les poblacions de l’entorn de forma que es comptabilitzen més 
de 150.000 visitants anuals. La gran afluència d’usuaris, fa que sigui imprescindible 
mantenir una presència continuada per part de l’administració per a vetllar per la seva 
conservació i per a oferir la seva visita a la ciutadania.  
 
Atès que el monestir de Sant Llorenç del Munt, a part de no ser accessible amb vehicles 
motoritzats, no té subministraments corrents d’aigua, ni d’electricitat, ni d’energia de 
forma que l’ús i gestió dels recursos ha de ser molt acurada per a no generar grans 
despeses. De la mateixa manera la gestió dels residus ha de ser eficient per a no generar 
problemes a l’entorn i no generar grans despeses. Fins l’actualitat el transport dels 
subministraments i part dels residus s’ha realitzat mitjançant tracció animal, amb les 
derivades que comporta el manteniment d’una quadra d’animals de càrrega i de l’estat 
del camí. 
 
Atès que la situació geogràfica ofereix una magnífica oportunitat per a explicar els canvis 
en l’entorn, canvis socials, econòmics i naturals, l’especial accessibilitat mostra una 
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particular visió de gestió dels recursos i dels residus i el propi parc natural contribueix a 
estendre els valors de respecte a la natura, al patrimoni i a la societat.  
 
Atès que els gestors dels equipaments han de tenir en compte tots aquests factors i 
atendre tots els aspectes anteriors: presència durant tots els dies de l’any, atenció als 
visitants i excursionistes, ordenació de la visita, gestió dels subministraments i del 
transport, gestió dels residus, manteniment dels entorns, cura del camí principal d’accés, 
consciència de servei públic i comunicació permanent amb l’equip de gestió del parc. 
 
Atès que el Monestir de Sant Llorenç del Munt, des de la seva integració a la xarxa 
d’equipaments del parc natural, ha estat funcionant en règim de concessió administrativa 
amb l’objectiu d’atendre i informar al públic visitant dels diversos serveis i opcions 
d’activitats que s’ofereixen al parc. Subsidiàriament els equipaments també actuen com a 
centre de distribució de les diferents publicacions editades per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, i d’altres relacionades amb la muntanya que el concessionari pugui posar 
en marxa.  
 
Atès que es tracten d’uns equipaments on es realitzen tasques de manteniment i 
d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant 
del Parc. En aquest sentit cal entendre aquest funció com un servei públic, associat a 
la gestió dels espais naturals protegits, en tant que s’ofereix als usuaris sota criteris de 
generalitat i igualtat, en condicions de continuïtat i regularitat i en l’àmbit d’actuació de 
la Diputació de Barcelona, en concret en el Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a 
l’empara de l’article 84.2, lletres k) i n), del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
que reconeix als governs locals competències pròpies en la gestió d’aquest tipus 
d’equipaments de lleure i promoció d’activitats i els usos que es porten a terme a la 
muntanya. 
 
Atès que la major part dels equipaments de la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona que presten serveis públics i comporten la presència de personal per a 
atendre els usuaris de caps de setmana, i també els dies feiners, es gestionen en 
règim de concessió administrativa. 
 
Atès que en el cas d’aquests equipaments es donen les característiques que 
condueixen, seguint la línia habitual de gestió en aquest àmbit, cap a la contractació 
d’una concessió de serveis públics per tal d’aconseguir un triple objectiu: 
 

 Flexibilitzar l’assignació de personal i l’horari d’atenció al públic i, per tant, dotar 
de major eficàcia la prestació del servei. 

 Incentivar l’activitat econòmica privada dins l’àmbit del parc. 

 Fomentar noves iniciatives vinculades amb el sector serveis i amb l’ús públic del 
parc en l’àmbit del lleure i l’educació ambiental. 

 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar 
directament tots els equipaments públics del conjunt de parcs i, d’altra banda, la 
tipologia dels llocs de treball, horari, contractació laboral i especialització, necessaris 
per a la gestió d’uns equipaments d’aquestes característiques desaconsellen la seva 
gestió directa per part de la Diputació de Barcelona.  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

229 

Atès que el servei es gestionarà mitjançant concessió de serveis públics, per la qual 
cosa l’empresari prestarà la gestió del servei assumint el risc operacional, tal i com 
estableix l’article 5.1.b) de la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte 
de concessió (en endavant D 2014/23/UE). 
 
Atès que en aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic 
objecte del contracte, la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i 
percebre les corresponents tarifes. 
 
Atès que la concessió de serveis públics garanteix la qualitat del servei mitjançant la 
determinació de les condicions i compromisos en els plecs d’explotació i de condicions 
tècniques, administratives i econòmiques que regulen aquest contracte i que, en tot 
cas, confereixen a la Diputació de Barcelona la potestat de supervisió i control de la 
gestió dels equipaments. 
 
Atès que una estimació raonable del temps que requereix el contractista per recuperar 
les inversions que haurà de realitzar per a la prestació dels serveis públics i atenent al 
benefici de la concessió i el cànon fix i variable que haurà d’aportar el concessionari a 
la Diputació de Barcelona, fa necessària una durada idònia del contracte de cinc anys, 
sense possibilitat de pròrroga, tot d’acord amb el que estableix l’article 18.1 de la D 
2014/23/UE.  
 
Atès que en el cas de la gestió d’aquests equipaments objecte d’aquest contracte, es 
donen les característiques que condueixen, seguint la línia habitual de gestió en 
aquest àmbit, cap a la contractació d’una concessió de serveis públics on les 
prestacions del concessionari consistiran en:  
 

- Prestar el servei d’educació ambiental i interpretació del patrimoni natural i cultural 
del Monestir a través de la gestió de les visites a l’Exposició sobre el monestir, les 
visites a l’església i la interpretació de l’entorn. 

- Donar atenció personalitzada, acollida, informació i lleure a través del Punt 
d’informació situat a l’entrada dels equipaments.  

- Servei de bar/restaurant. 
 
Atès que la ubicació i singularitat dels edificis del “Monestir de Sant Llorenç del Munt” i 
els serveis que es volen oferir en aquests equipaments, aconsellen una gestió amb un 
únic lot i un únic contracte de concessió de serveis públics per aquests equipaments. 
Aquesta gestió amb un únic contracte i un sol lot ha de permetre oferir millors serveis 
als visitants i usuaris i guanyar eficàcia en la gestió dels esmentats equipaments i de 
les corresponents instal·lacions. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic han redactat la Memòria i el Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 
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Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris 
d’adjudicació. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec d’explotació i de condicions tècniques, 
administratives i econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de contracte de concessió de serveis públics, de 
durada superior a quatre anys, correspon a la Junta de Govern les competències com 
a òrgan de contractació d’acord amb la Disposició addicional segona del Text refós de 
la llei de contractes del sector públic aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, de 
l’apartat 3.1.a) en relació amb el 3.1.e) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenament i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
de data 14.04.2016, i atesa la delegació del Ple conferida a la Junta de Govern (Acord 
129/15, adoptat en la sessió plenària de 27.07.2015, BOPB del 3.08.2015).  
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi 
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals consistent en el contracte de concessió de serveis públics, per a la 
gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- APROVAR el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que ha de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació, no subjecta a regulació harmonitzada, 
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació 
de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 
161 del Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Púbic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
 
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de la convocatòria de la licitació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el perfil del contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 

PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I 
ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS 
PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL “MONESTIR DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I 
L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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   Annex III 
 
  Annex IV 
 
  Annex V 
 
1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona del contracte de concessió de serveis públics per a la 
gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt” o “la Mola” indistintament, 
dedicat a la restauració i acollida d’excursionistes, propietat de la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona gestiona el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, establint 
com un dels objectius bàsics de gestió l’ordenació de l’ús públic dins de l’àmbit normatiu del Pla 
Especial, d’acord amb el Decret 106/87 de declaració de Parc Natural. Els altres dos objectius 
que orienten la gestió de l’espai són preservar i valorar el patrimoni natural i cultural i afavorir el 
desenvolupament socioeconòmic de la zona. La creació d’equipaments culturals i d’esbarjo 
destinats al públic visitant incideix plenament en tots tres objectius esmentats. 
 
El programa de gestió del parc natural preveu la creació de tota una xarxa d’equipaments per 
donar servei als visitants. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i la resta de la finca, va ser 
adquirit per la Diputació de Barcelona l’any 1983. Es tracta d’un monestir romànic del segle XI 
que acollí fins el segle XVII una modesta comunitat benedictina. El Monestir del s. XI, va ser 
declarat Monumento Histórico Artístico l’any 1931, i actualment és declarat com a bé cultural 
d’interès nacional (BCIN). 
 
El Monestir de Sant Llorenç del Munt són un conjunt d’equipaments molt singulars situats al 
cim del mateix nom, que també dóna nom a la serra, tot i que darrerament s’ha generalitzat 
el topònim de la Mola per anomenar l’equipament i la muntanya. 
 
La Mola és el cim més alt del Vallès Occidental, i un dels més alts de la serralada prelitoral, 
fet que enforteix el reclam excursionista. La seva situació geogràfica dominant la plana del 
Vallès li confereix una gran visibilitat des de Martorell fins a Sant Celoni. Més de 500.000 
persones tenen aquest punt com a referent geogràfic.  
 
Aquesta ubicació prop de ciutats importants, i relativament a prop de la conurbació de 
Barcelona, genera un gran flux de visitants. La proximitat genera forts lligams i així Sabadell, 
Castellar del Vallès, Matadepera i especialment Terrassa són poblacions molt vinculades 
social i emocionalment al Monestir de Sant Llorenç del Munt i a la seva serra. De forma que 
des de principis del segle XX la societat civil s’ha anat organitzant en diverses ocasions per 
a rehabilitar i mantenir el cos principal del monestir i de l’hostatgeria. 
 
La darrera rehabilitació i restauració dels immobles realitzada per la Diputació de Barcelona 
responia a la voluntat de preservar i valorar aquesta singular obra d’arquitectura religiosa del 
s.XI que s’ha conservat fins els nostres temps. Ara el conjunt consta de l’església, el barri, la 
torre, la galilea i l’antiga hostaleria que actualment allotja la recepció, la cuina, la sala 
restaurant, la sala d’exposició, els sanitaris, les sales de màquines, les corts i un magatzem. 
 
 Així doncs, el Centre d’Informació de la Mola, la museïtzació dels interiors i la interpretació dels 
exteriors, contribueix en gran manera a crear una consciència col·lectiva d’estima i conservació 
envers els valors naturals i culturals de Sant Llorenç, mitjançant tècniques interpretatives; 
contribuint, doncs, a assolir els grans objectius de gestió del parc. 
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En els equipaments de la Mola es realitzen tasques d’atenció, acollida, informació, i lleure 
adreçades al públic visitant del parc. La informació que s’ofereix està relacionada tant amb 
el propi parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac com el seu àmbit d’influència de la 
Carta Europea de Turisme Sostenible, i també dels serveis i recursos turístics i naturals del 
municipi on està ubicat, Matadepera. A Sant Llorenç del Munt també es pot visitar una 
exposició sobre la història de l’antic monestir, des de la seva fundació a l’època present. La 
mateixa església del s. XI constitueix un recurs cultural i turístic de gran interès i bellesa per 
a la majoria dels visitants. Així doncs, aquests serveis públics que es desenvolupen 
ofereixen prestacions que donen utilitat als usuaris del parc i dels equipaments esmentats, 
sota criteris de generalitat i igualtat, en condicions de continuïtat i regularitat i en l’àmbit 
d’actuació de la Diputació de Barcelona, concretament en el Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. 
 
Sempre l’accés, per als excursionistes primer i per als visitants després, únicament ha estat 
possible a peu, no existeix cap pista d’accés per a vehicles. Fet que lluny de ser un factor 
limitant, representa un estímul al generalitzat esperit excursionista de les poblacions de 
l’entorn de forma que es comptabilitzen més de 150.000 visitants anuals. La gran afluència 
d’usuaris, fa que sigui imprescindible mantenir una presència continuada per part de 
l’administració per a vetllar per la seva conservació i per a oferir la seva visita a la 
ciutadania.  
 
El monestir de Sant Llorenç del Munt, a part de no ser accessible amb vehicles motoritzats, no 
té subministraments corrents d’aigua, ni d’electricitat, ni d’energia de forma que l’ús i gestió dels 
recursos ha de ser molt acurada per a no generar grans despeses. De la mateixa manera la 
gestió dels residus ha de ser eficient per a no generar problemes a l’entorn i no generar grans 
despeses. Fins l’actualitat el transport dels subministraments i part dels residus s’ha realitzat 
mitjançant tracció animal, amb les derivades que comporta el manteniment d’una quadra 
d’animals de càrrega i de l’estat del camí. 
 
La situació geogràfica ofereix una magnífica oportunitat per a explicar els canvis en l’entorn, 
canvis socials, econòmics i naturals, l’especial accessibilitat mostra una particular visió de 
gestió dels recursos i dels residus i el propi parc natural contribueix a estendre els valors de 
respecte a la natura, al patrimoni i a la societat.  
 
Els gestors d’aquests equipaments han de tenir en compte tots aquests factors i atendre tots 
els aspectes anteriors: presència durant tots els dies de l’any, atenció als visitants i 
excursionistes, ordenació de la visita, gestió dels subministraments i del transport, gestió dels 
residus, manteniment dels entorns, cura del camí principal d’accés, consciència de servei públic 
i comunicació permanent amb l’equip de gestió del parc. 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal per a gestionar directament tots els 
equipaments públics i des de 1988 va iniciar un model de gestió indirecta a través de 
concessions administratives. Aquest model garanteix la qualitat de servei ofert mitjançant els 
plecs d’explotació i de condicions tècniques i administratives que s’estableixen i que donen a la 
Diputació de Barcelona la supervisió i el control de les activitats que s’hi desenvolupen. Però no 
és només això el que avala el sistema, sinó la inducció i promoció d’activitats econòmiques 
noves en el sector de serveis (educació, informació, comerç, restauració, etc.), que permet 
crear nous llocs de treball i la revalorització de productes artesanals i de consum. La solució 
triada doncs, per assolir l’objectiu de garantir i ordenar l’ús públic del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac, compleix també l’objectiu de promoure el desenvolupament 
socioeconòmic de la zona ja que afavoreix la creació d’empreses de l’àmbit del parc per a licitar 
a les concessions.  
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El Monestir de Sant Llorenç del Munt, des de la  seva integració a la xarxa d’equipaments del 
parc natural, ha estat funcionant en règim de concessió administrativa amb l’objectiu d’atendre i 
informar al públic visitant dels diversos serveis i opcions d’activitats que s’ofereixen al parc. 
Subsidiàriament els equipaments també actuen com a centre de distribució de les diferents 
publicacions editades per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i d’altres relacionades amb la 
muntanya que el concessionari, d’acord amb el que estableix el present plec d’explotació, pugui 
posar en marxa. A més, el concessionari pot engegar activitats de servei per als usuaris que 
generin un cert moviment econòmic i que s’aprovin per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
En la gestió dels equipaments cal tenir present el Pla d’accessos a la Mola i el Montcau i també 
el Pla d’ús públic del parc. En aquest sentit el present plec recull aquelles indicacions que 
afectin aquests equipaments en el sentit de fer-los sostenibles econòmicament i també que 
segueixin les indicacions d’aquests documents de gestió i referència esmentats. I també les 
indicacions que es desprenen dels protocols del Sistema Q de Qualitat Turística en Espais 
Naturals Protegits promogut per Europarc-España i l’Instituto para la Calidad Turística 
Española. Podeu consultar: http://parcs.diba.cat/web/santllorenc/comissio-consultiva 
 
L’adhesió i la certificació del parc en la Carta Europea de Turisme Sostenible també és una 
oportunitat pel desenvolupament dels equipaments i alhora esbossa línies d’actuació i gestió 
compatibles amb el medi i el desenvolupament econòmic del territori. 
 
Per tant, pel que fa a la gestió d’aquests equipaments, les prestacions del concessionari 
consistiran en: 
 
- Prestar el servei d’educació ambiental i interpretació del patrimoni natural i cultural del 

Monestir a través de la gestió de les visites a l’Exposició sobre el monestir, les visites a 
l’església i la interpretació de l’entorn. 

- Donar atenció personalitzada, acollida, informació i lleure a traves del Punt d’informació 
situat a l’entrada dels equipaments.  

- Servei de bar/restaurant. 
 
Les activitats es duran a terme dins dels espais subjectes a concessió que es troben grafiats 
en els plànols de l’Annex I. 
 
El Codi CPV que correspon és el 92000000-1 
 
1.2) Necessitats i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la viabilitat econòmica estan 
acreditats a la memòria que consta a l’expedient, i d’acord amb l’estudi econòmic que 
s’acompanya en l’Annex II del present Plec. 
  
1.3) Règim econòmic del contracte 
 
1.3.1) Transferència del risc operacional en la concessió i caràcter estimatiu de les 
previsions econòmiques. 
 
El servei es gestionarà de forma indirecta mitjançant contracte de concessió de serveis 
públics, per la qual cosa l’empresari prestarà la gestió del servei assumint el risc 
operacional, tal i com estableix l’article 5.1.b) de la Directiva 2014/23/UE relativa a 
l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 2014/23/UE). 
 

http://parcs.diba.cat/web/santllorenc/comissio-consultiva
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En aquest sentit, el concessionari prestarà i gestionarà el servei públic objecte del contracte, 
la contrapartida del qual consisteix en el dret a explotar-lo i percebre les corresponents 
tarifes. 
 
L’adjudicació de la concessió implicarà la transferència al concessionari del risc operacional, 
amb el benentès que les previsions econòmiques tenen caràcter estimatiu. 
 
1.3.2) Pressupost de licitació (cànon/inversió) 
 
El concessionari haurà d’abonar, d’acord amb la clàusula 2.1, apartat quart referent a les 
obligacions del concessionari, un cànon de la concessió a la Diputació de Barcelona que 
constarà de dues parts, una de fixa i una de variable, d’acord amb el següent:  
 
Cànon fix: 
 
Amb un import mínim de dotze mil dos-cents vuitanta euros (12.280 €) euros anuals, el 
concessionari haurà d'invertir aquesta quantia mínima en els equipaments destinada a realitzar 
actuacions de millora o manteniment dels equipaments durant la durada del contracte. Aquest 
import quedarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti adjudicatari. 
 
Aquest cànon fix ha de complir les regles següents: 
 
És garantit per a la Diputació de Barcelona, sense excepcions. 
 
Es merita amb periodicitat anyal, per anys vençuts, amb total independència de la major o 
de la menor activitat que hi pugui haver en els espais objecte de la concessió. 
 
Una vegada realitzades les inversions anuals, es procedirà a la comprovació del seu estat 
satisfactori i s’aixecarà la corresponent acta de comprovació, signada pel responsable del 
contracte amb el vistiplau del cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i el contractista. A 
l’acta de comprovació s’hi acompanyarà un document de valoració de les obres executades 
en el qual es farà constar la inversió realitzada. 
 
Cànon variable: 
 
L’oferta del contractista ha d’incloure un cànon variable, el qual ha de complir les regles 
següents: 
 
 Ha de ser en forma de percentatge sobre la facturació del restaurant-bar abans 
 d’aplicar l’IVA, d’acord amb els següents trams mínims: 
   
 Facturació anual inferior o igual a 600.000 €............................. 1,00% de la facturació. 
 Facturació anual superior a 600.000 € i inferior o igual a  650.000€ 

..............................................................................................  1,50% de la facturació. 
 Facturació anual superior a 650.000 € ...................................  2% de la facturació. 
 
En la liquidació d’aquest cànon variable s’apliquen les regles següents: 
 
L’import facturat s’entendrà no només pel servei de restaurant-bar sinó també per totes les 
activitats i serveis que el concessionari pugui realitzar en els equipaments de la Mola. La 
Diputació de Barcelona tindrà dret a percebre sobre tal import consolidat el percentatge 
corresponent. 
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Els trams inclosos en l’oferta del contractista no s’apliquen de forma acumulativa començant 
pel primer, sinó que sobre l’import facturant en total durant l’any, la Diputació de Barcelona 
aplicarà un únic percentatge, el que correspon d’entre els tres previstos en funció del mateix 
total. 
 
Durant el mes de maig de cada any de vigència del contracte, i també el mes de maig de 
l’any de la seva extinció per compliment, haurà de presentar a la Corporació una declaració 
responsable signada per ell en la qual faci constar la facturació total, IVA exclòs, efectuada 
durant l’any anterior. A partir d’aquesta declaració la Diputació de Barcelona emetrà, si 
escau, una factura corresponent a la part variable del cànon, que el concessionari ha de 
pagar dintre del mateix mes d’emissió. En cas de resolució anticipada del contracte la 
declaració responsable s’ha de presentar, segons correspongui, durant el mes natural 
següent a la data de la notificació de la resolució anticipada. 
 
La Diputació de Barcelona té sempre el dret de contrastar l’adequació de la declaració 
responsable als registres i a la comptabilitat propis dels equipaments, els quals han de fer 
possible l’exercici d’aquest dret. 
 
El cànon variable ofert, serà incrementat amb la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
que correspongui, i s’haurà d’ingressar conjuntament a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona d’acord amb l’apartat 2.3) dels presents plecs d’explotació. 
 
Els licitadors en l’oferta econòmica han d’igualar o augmentar el cànon mínim establert tant de 
la part fixa com de la part variable. 
 
1.3.3) Contraprestació econòmica 
 
El concessionari percebrà per l’explotació del servei els ingressos que corresponguin, en 
aquest sentit hi ha una previsió d’ingressos de sis-cents deu mil sis-cent cinc euros amb 
seixanta-sis cèntims (610.605,66 €) de mitjana anual, en concepte dels preus privats 
satisfets pels usuaris per l’activitat de bar/restaurant, d’acord amb la previsió econòmica 
d’ingressos durant els anys de concessió establerta a l’Annex II d’aquest plec. El 
concessionari haurà de preveure i assumir les despeses pròpies del funcionament dels 
equipaments i les inversions i cànon d’acord amb la seva oferta. 
 
1.3.4) Tarifes 
 
Les tarifes a aplicar seran les resultants de l’oferta presentada per l’adjudicatari i hauran de 
ser aprovats per l’Oficina Tècnica de Parcs naturals prèviament a la seva aplicació. 
 
Preus màxims dels productes del servei de bar-restaurant per als usuaris dels equipaments 
 
En l’annex IV dels presents plecs s’estableix una proposta de preus màxims a aplicar l’any 
2017 per als productes que s’ofereixen als equipaments de la Mola, tot d’acord amb l’apartat 
1.8) d’aquests plecs. 
 
Els licitadors han d’igualar o disminuir en l’oferta els preus màxims esmentats i han d’indicar 
l’IVA que cal aplicar mitjançant partida independent. 
 
El concessionari haurà d’incloure també dins de l’auditoria de viabilitat de la concessió, a la 
qual es refereix la clàusula 1.10, una primera proposta d’activitats i serveis amb els preus 
proposats. 
 
1.4) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
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El contracte tindrà una durada de 5 anys, a comptar des de la signatura del contracte. 
 
El contracte no serà prorrogable. 
 
1.5) Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 8 de la Directiva 
2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 2014/23/UE) i 
l’article 3.2 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, és de tres milions quatre-cents trenta-mil cinc-cents seixanta-cinc 
euros amb setanta-vuit cèntims (3.430.565,78 €) que inclou els conceptes següents: 
 
 La totalitat dels ingressos previstos per la vigència inicial del contracte ....................... 

................................................................................................................ Total: 3.030.150,38 €. 

 
 La valoració del patrimoni de l’immoble que la Diputació de Barcelona posa a disposició del 

contractista i que és necessari per a la prestació dels serveis objecte de concessió 
...................................................................................................................   Total: 400.415,40 €. 

 
Per determinar l’import del valor estimat del contracte s’ha utilitzat el mètode de càlcul 
consistent en el sumatori de tots els béns i serveis que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició del contractista i que són necessaris per a la prestació dels serveis objecte de 
concessió, tot d’acord amb l’estudi econòmic establert en l’Annex II dels presents plecs. 
 
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 
157 a 161 del TRLCSP. 
 
1.7) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el concessionari, serà de 400 euros. 
 
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que 
s’estableix en l’anunci corresponent, en el Servei Jurídic Administratiu, Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Subsecció de la Mesa de Contractació, (carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta, 
edifici El Rellotge, 08036 Barcelona, adreça electrònica: sja.licitacions@diba.cat; i telèfon 
93-404.94.89 i fax 93-402.24.94) de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores, podent 
ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 
14 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. 
 

mailto:sja.icitacions@diba.cat
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents: 
 
SOBRE NÚM. 1  
 
Portarà la menció: “Documentació administrativa per a la contractació de la concessió 
de serveis públics per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del 
Munt” del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, presentada per ..................", i 
haurà de contenir la documentació següent: 
 
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com annex III al PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 
 
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.17) del present Plec. 
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la concessió de serveis públics 
per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt” del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,  presentada per ..................", i haurà de 
contenir la documentació següent: 
 
Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
Documentació tècnica que acrediti el criteri d’adjudicació que depèn d’un judici de valor a 
tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec. 
 

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

 
SOBRE NÚM. 3  
 
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica per a la contractació de la concessió de serveis públics 
per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt” del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,  presentada per ..................", i haurà de 
contenir la documentació següent: 
 
- La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació de la concessió 
de serveis públics per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al present Plec d’explotació i de condicions 
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tècniques, administratives i econòmiques particulars, que accepta íntegrament, i ofereix el 
següent pressupost de licitació (cànon/inversió):  
 
Cànon fix (inversió mínima 12.280 € IVA exclòs):  
 

INVERSIÓ MÍNIMA 
ANUAL 

PROPOSTA D’INVERSIÓ ANUAL 

12.280,00 €, IVA exclòs ...... €, IVA exclòs 

 

Cànon variable: 
   
  Facturació anual inferior o igual a 600.000 €.......(xifra)% de la facturació anual 
  Facturació anual superior a 600.000 €  
  i inferior o igual a 650.000€............................... (xifra)% de la facturació anual 
  Facturació anual superior a 650.000 €............... (xifra)% de la facturació anual 
 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
- Millores en l’horari dels serveis públics obligatoris dels equipaments: 
 

HORARI MÍNIM DE 
FUNCIONAMENT DELS 

SERVEIS PÚBLICS 
OBLIGATORIS DELS 

EQUIPAMENTS  

PROPOSTA DE MILLORA DE L’HORARI 
DELS SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS 

 
Feiners: de 10:00 a 16:00 hores 

 

Increment d’una hora al matí 
(laborable) 

SI NO 

Increment d’una hora a la tarda 
(laborable) 

SI NO 

 
Dissabtes, diumenges i festius: 

de 09:00 a 18:00 hores 
 
 

Increment d’una hora al matí 
(festiu) 

SI NO 

Increment d’una hora a la tarda 
(festiu) 

SI NO 

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
- Millores dels preus bàsics (màxims) dels productes de venda al públic establerts a l’annex 
IV dels presents plecs: 
 
Preus dels productes que cal subministrar pel servei de bar-restaurant: 
 

ENTRANTS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Amanida verda 7,90 €  10%  

Amanida catalana 9,23 €  10%  

Escalivada 9,23 €  10%  

Torrada 9,23 €  10%  

Cargols 12,50 €  10%  

Canelons         9,09 €  10%  

Mongetes amb 
rostes 

6,18 €  10%  
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BRASA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Pollastre 11,36 €  10%  

Peus de porc 14,00 €  10%  

Carn de xai 14,00 €  10%  

Botifarra 13,91 €  10%  

Entrecot de vedella 19,00 €  10%  

Conill  13,95 €  10%  

Galtes de porc 13,95 €  10%  

Espatlla de xai 22,00 €  10%  

Cansalada 11,36 €  10%  

 
ENTREPANS  

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Bisbe 7,91 €  10%  

Fuet 8,18 €  10%  

Llonganissa 8,82 €  10%  

Formatge sec 8,32 €  10%  

Formatge tendre 8,14 €  10%  

Pernil ibèric 8,86 €  10%  

Xoriço ibèric        8,86 €  10%  

Botifarra 12,95 €  10%  

Botifarra negra 12,95 €  10%  

Cansalada Viada 11,36 €  10%  

Truita a la francesa 7,23 €  10%  

Truita amb... 9,27 €  10%  

Truita de botifarra 15,36 €  10%  

 
VERDURES BRASA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Espàrrecs 10,18 €  10%  

Albergínies 8,86 €  10%  

Cebes 4,45 €  10%  

Carxofes 9,00 €  10%  

Gírgoles 9,23 €  10%  

Graellada de 
verdures 

12,50 €  10%  

Patates al caliu 4,45 €  10%  

 
OUS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Truita a la francesa 7,27 €  10%  

Truita de patata 9,23 €  10%  

Truita de botifarra 15,36 €  10%  

Ous ferrats (2) 7,18 €  10%  

 
TAPES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 
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Patates fregides 5,45 €  10%  

Fuet 7,05 €  10%  

Formatge 6,91 €  10%  

Llonganissa 8,18 €  10%  

Pernil ibèric 8,18 €  10%  

Ceba amanida 3,00 €  10%  

Olives 2,27 €  10%  

Cansalada 5,68 €  10%  

Aperitiu (bossa) 2,73 €  10%  

 
POSTRES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Crema catalana 5,45 €  10%  

Mel i mató 5,64 €  10%  

Flam 4,64 €  10%  

Formatge curat 4,46 €  10%  

Grana de capellà 6,27 €  10%  

Pastís de xocolata 5,59 €  10%  

Pinya en almívar 3,91 €  10%  

Préssec en almívar 3,91 €  10%  

 
REFRESCS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Aigua 0,5 1,91 €  10%  

Vichy 2,50 €  10%  

Tònica 2,50 €  10%  

Coca-Cola 2,50 €  10%  

Cervesa 2,58 €  10%  

Clara 5,00 €  10%  

Aquarius 2,64 €  10%  

Fanta taronja 2,50 €  10%  

Fanta llimona 2,50 €  10%  

Cassera 2,50 €  10%  

Nestea 2,64 €  10%  

Suc de fruita 2,64 €  10%  

 
CAFETERIA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Cafè 1,82 €  10%  

Tallat 2,00 €  10%  

Cafè amb llet 2,18 €  10%  

Carajillu 3,27 €  10%  

Trifàsic 3,55 €  10%  

Cacolat calent 2,27 €  10%  

Infusió 2,05 €  10%  

 
VINS I BEGUDES ESPIRITUOSES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 
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Copa de priorat o 
similar 

1,95 €  10%  

Porró de priorat petit 
(negre) o similar 

4,23 €  10%  

Porró de priorat gran 
(negre) o similar 

7,23 €  10%  

Abadal criança o 
similar 

17,55 €  10%  

Més que paraules 
(negre) o similar 

16,55 €  10%  

Abadal Franc (negre) 
o similar 

16,14 €  10%  

Abadal rosat o similar 16,36 €  10%  

PicaPoll (100% 
picapoll) o similar 

18,09 €  10%  

Abadal blanc o 
similar 

16,36 €  10%  

Sangria 15,00 €  10%  

Moscatel (gotet) 2,27 €  10%  

Cava 10,91 €  10%  

Aiguardents 3,64 €  10%  

Ratafia 3,41 €  10%  

Patxaran 4,09 €  10%  

Vermut 3,55 €  10%  

Anís 2,86 €  10%  

Conyac 3,18 €  10%  

Ginebra 4,41 €  10%  

Ron 3,18 €  10%  

Whisky 4,55 €  10%  

 
ALTRES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu 
unitari màxim 
(IVA exclòs) 

Import preu 
unitari ofert, 
(IVA exclòs) 

Import IVA 
Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Pa torrat 1,18 €  10%  

All i oli 3,18 €  10%  

Maionesa 3,18 €  10%  

Romesco 3,18 €  10%  

Ketchup 2,00 €  10%  

Suplements de 
formatges, embotits 

2,00 €  10%  

Bolleria 2,27 €  10%  

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 

 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a 
tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec, numerada i 
indexada. 

 
1.9) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera 
i professional o tècnica i altres requeriments 

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
- Disposar de la solvència següent:  
 
a) Solvència econòmica i financera: 
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Criteri: Volum anual de negocis del licitador en els cinc últims anys finalitzats. 
 
Mínim: 500.000 € en algun dels cinc exercicis esmentats o 2.000.000 € en el conjunt dels 
cinc anys. 
 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. En el supòsit que l’empresari individual no estigués obligat a legalitzar 
els seus llibres en el registre mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis 
mitjançant una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant aquell 
any. 
 
b) Solvència professional o tècnica: 
 

 Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui 
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

 
Mínim: En aquesta relació ha de constar un mínim de serveis de característiques 
similars a l’objecte del contracte per un mínim de 500.000 € en un dels anys. 
 
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims 

 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant 

un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de 
l’empresa licitadora. 

 
c) Declaració d’adscriure, d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els mitjans 

personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre 
els següents: 

 
Mitjans personals: 

 

 Quadre de comandament: cap de personal, cap de cuina i cap de sala. El cap de 
cuina o bé el cap de sala hauran de tenir formació en l’àmbit de la restauració. Les 
tres persones hauran d’acreditar més de 3 anys de pràctica professional contrastada 
en el seu àmbit. 

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

 
1.10) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
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Criteris que depenen d’un judici de valor (40%) 

 
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2) 

 

 Criteri 1: Adopció de mesures destinades a fer més sostenible la gestió dels 
equipaments. Es valorarà especialment les accions proposades que comportin una 
reducció en el consum de l’aigua, electricitat, gasoil i l’estabulació dels 
animals................fins a 40 punts 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Criteris avaluables de forma automàtica (60%) 

 
(Documentació a incloure en el sobre núm. 3) 

 

 Criteri 1: Baixa en els preus màxims dels productes del servei de bar-restaurant 
establerts en l’annex IV dels presents plecs................................Puntuació fins a 30 punts 

 
Sobre cada preu unitari ofert per un mateix licitador es calcularà el percentatge de 
baixa que suposa respecte al preu unitari màxim de licitació i amb tots aquest 
percentatges de baixa es realitzarà la mitjana aritmètica. 
 
Per a calcular la puntuació obtinguda per cada licitadors, s’atorgaran 0 punts quan la 
mitjana aritmètica sigui 0, la màxima puntuació a la mitjana aritmètica mes elevada i es 
puntuarà la resta de mitjanes de manera proporcional. 

 

 Criteri 2: Millores de la inversió/cànon (part fixa i part variable) amb la següent 
subpuntuació................................................................................................ fins a 20 punts  

 
 Part fixa: Millora de l’import de la inversió mínima de 12.280 € anyals...   fins a 10 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.  
 
Part variable: Millora del percentatge de la facturació anual d’acord amb els trams 
següents ............................................................................................... fins a 10 punts 

 
Facturació anual inferior o igual a 600.000 € ............................... 1,00% de la facturació 
Facturació anual superior a 600.000 € i inferior o igual a 650.000 € ................................ 
................................................................................................... 1,50% de la facturació 
Facturació anual superior a 650.000 € ..........................................2% de la facturació 

 
En cada un dels trams el cànon ofert ha de ser com a mínim igual a aquests 
percentatges 

 
Només es valoren les ofertes que igualen o milloren tots i cada un dels percentatges 
mínims del cànon variable. 
 
La puntuació s’atorga sobre el procediment següent: 

 
- Per  a cada oferta es determina un valor V, que és el resultat d’aplicar la fórmula 

següent: 
 

Vn = (T1-1%) x 0,6 + (T2-1,5%) x 0,3 + (T3-2%) x 0,1 
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On: 

 Vn= Valor per a l’oferta Nn 

 T1= Percentatge ofert en el primer tram (.... %) 
 T2= Percentatge ofert en el segon tram (.... %) 
 T3 = Percentatge ofert en el tercer tram (.... %) 

 
- Fet això, la puntuació s’atorga aplicant la fórmula següent: 

 
 Puntuació de Nn = P x (Vn ÷ Vmàx) 
 

On: 
  

 Nn = Oferta a puntuar 
 P = Puntuació màxima 
 Vn = valor prèviament obtingut per a l’oferta del licitador “n” 
 Vmàx = valor més alt prèviament obtingut entre totes les ofertes 

 
Els licitadors poden millorar els percentatges del cànon variable a través de la seva 
proposició; si un o més d’un dels percentatges oferts és inferior al mínim, la Diputació 
de Barcelona considerarà l’exclusió de l’oferta.  

 

 Criteri 3: Ampliació de l’horari mínim del funcionament del monestir de Sant Llorenç 
establert en l’apartat 3.5.D) dels presents plecs..........................................fins a 10 punts  

 
L’horari mínim del funcionament dels serveis públics obligatoris dels equipaments (gestió 
de visites a l’exposició sobre el monestir, visites a l’església i a la interpretació de 
l’entorn, i acollida, informació i lleure del Punt d’informació) i el servei de bar-restaurant 
és el següent: feiners de 10:00 a 16:00 h. L’horari dels dissabtes, diumenges i festius és 
de 9 a 18 hores. 

 
Increment d’una hora al mati (laborable): 2,5 punts 
Increment d’una hora a la tarda (laborable): 2,5 punts 
Increment d’una hora al mati (festiu): 2,5 punts 
Increment d’una hora a la tarda (festiu):  2,5 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb 
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
151.3 del TRLCSP 

 
1.11) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona. 
 
1.12) Termini per l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de 
les ofertes rebudes. 
 
1.13) Variants 
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Els licitadors no podran presentar en la seva oferta variants. 
 
1.14) Proposicions anormals o desproporcionades   
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 
desproporcionada s’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 
 

 Que en els criteris subjectes a judici de valor (criteri 1) s’hagi obtingut una puntuació 
igual o inferior a 15 punts i 

 

 Que en els criteris avaluables de forma automàtica (criteri 1, criteri 2 i criteri 3) s’hagi 
obtingut una puntuació igual o inferior a 15 punts. 

 
1.15) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 
 
1.16) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà de tres mil setanta euros (3.070 €) corresponent al 5% del pressupost de 
licitació durant els 5 anys de contracte (concretament, el 5% de la inversió mínima total del 
cànon fix). 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
96.1 TRLCSP.  
 

1.17) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2 
del TRLCSP haurà de: 
 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 
- Presentar els següents documents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec 
social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de 
constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el 
darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte 
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent registre oficial. 

 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador 
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona.  
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Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del 
TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la Diputació 
per obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la 
clàusula 1.9) del present Plec. 

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

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la 
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la 
diligència no han experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 

 
1.18) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts  
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
 Per part del concessionari 
 
DRETS DEL CONCESSIONARI 
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1. El concessionari podrà utilitzar els equipaments per a la realització de les activitats 
coincidents amb el contingut del present plec d’explotació 
 

2. Tramitarà directament la sol·licitud i reserva de les entitats o persones. 
 

3. El concessionari podrà percebre directament dels usuaris els preus privats derivats del 
cost de les seves activitats o dels serveis oferts, sempre d’acord amb el criteri expressat 
a la clàusula 1.3.4. 

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

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

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

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

 
2. Destinar els espais a les finalitats específiques previstes en el present Plec, 

concretament als serveis públics obligatoris dels equipaments, (gestió de visites a 
l’exposició sobre el monestir, visites a l’església i a la interpretació de l’entorn, acollida, 
informació i lleure del Punt d’informació), i al servei de bar-restaurant, d’acord amb 
l’objecte del contracte regulat en l’apartat 1.1) dels presents plecs.  

 
3. Explotar directament els equipaments i serveis objecte de la concessió i no cedir-la, 

gravar-la, ni traspassar-la a tercers sense autorització de la Diputació de Barcelona. Així 
mateix, s’obliga a no sotmetre a cap tipus de gravamen ni càrrega l’equipament objecte 
de concessió. 

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

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

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

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

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

altres interrupcions que la que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. A la 
finalització del contracte, el concessionari restarà obligat a prestar el servei fins que un 
altre concessionari es faci càrrec de la gestió. 

 
6. Tenir obertes l’exposició i l’església romànica dins l’horari que s’hagi compromès en la 

proposta d’explotació dels equipaments i atendre de forma personalitzada els visitants 
que així ho requereixin. 

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

coses com a conseqüència del funcionament del servei, per actes propis o dels seus 
empleats. A l’empara de l’article 196 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (a partir d’ara LCSP), el concessionari serà l’única persona jurídica 
responsable. 
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8. Complir totes les obligacions que li corresponen de caràcter administratiu relatives a 

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

 
9. Executar els programes educatius, Sistema de qualitat, Carta Europea de Turisme 

Sostenible, de divulgació i de lleure, que hauran de ser aprovats per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals, que es reservarà la facultat d’avaluar la seva execució d’acord amb les 
condicions establertes. 

 
10. Tenir, sempre que els equipaments estiguin en funcionament, una persona responsable 

al seu càrrec. Aquesta persona estarà localitzable durant les hores en que el 
concessionari no presti cap servei als equipaments. 

 
11. Garantir, en tot moment, que les persones que treballin en els equipaments, a compte 

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

concessió haurà de ser personal qualificat i, si és el cas, estar en possessió de la 
titulació necessària. El personal ha de tenir la titulació del carnet de manipulació 
d’aliments o equivalent. 

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

cobertura d’accident. 
 
14. Fer la recollida de la brossa que es generi als equipaments i als seus recintes d’acord 

amb el sistema establert a nivell municipal o als acords a què s’arribin amb els seus 
responsables tècnics. Pagar les taxes per a la gestió de les escombraries, si és el cas. 

 
15. No emmagatzemar productes ni mercaderies fora dels espais habilitats a tal efecte. 

Igualment, tindrà cura que els animals domèstics no entrin als equipaments. 
 
16. Prendre al seu càrrec els treballs i el pagament de les despeses que generi l'adquisició 

de combustible i energia dels equipaments, el telèfon, dades, els subministraments, així 
com els impostos que es derivin d’aquests usos i de la seva activitat. 

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

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

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

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

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

de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.   
 
20. Seguir les instruccions que siguin lliurades per l’equip tècnic del parc per al tractament de 

les aigües grises i residuals.  
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21. Fer el manteniment de la depuradora, el desgreixatge i allò que s’indiqui des de l’equip 

tècnic del parc en relació a la depuració d’aigües. 
 
22. En el cas de fer servir bèsties per al transport dels avituallaments i altres 

subministraments, aquestes hauran de pasturar i ser estabulades d’acord amb les 
instruccions que s’indiquin per part de l’equip tècnic del parc. Com s’ha esmentat, no 
existeix cap pista apta per accedir-hi amb vehicle. 

 
23. El concessionari reservarà un espai a l’interior de l’edifici, preferentment al menjador, per 

atendre aquelles persones que necessiten aixopluc sense necessitat de consumir cap 
producte venut pel concessionari, a tall de refugi lliure. Aquest espai estarà degudament 
senyalitzat. 

 
24. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari, i aquest 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
30. Queda obligat a mantenir en perfecte estat de neteja totes les dependències de l'edifici, 

especialment la cuina i els serveis sanitaris. Immediatament després de finalitzar cada 
estada es realitzarà la neteja a fons de tota la instal·lació. A més el concessionari es 
compromet a realitzar anualment (període estival) una desinfecció/desinsectació dels 
equipaments. 

 
31. Participar en els programes Sistema de Q de qualitat turística, Carta Europea de Turisme 

Sostenible i el Parc a taula del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac o altres 
que es puguin promoure.  

 
32. Als equipaments es disposarà dels fulls i bústia de suggeriments, així com dels fulls 

oficials de queixa/reclamació/denúncia per utilització dels visitants. El concessionari es 
compromet a donar compte a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals dins el termini màxim 
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de tres dies de les reclamacions que s’hi formulin, així com de qualsevol altre incident, 
anomalia o desperfecte que tingui lloc. I donar curs a les reclamacions que s’hi formulin 
tal com estableix Consum. 

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

de Parcs Naturals, individualment o amb altres concessionaris d'equipaments del parc de 
Sant Llorenç, per a la coordinació i millora de programes i activitats. 

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

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

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

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

 
36. Elaborar un pla d’autoprotecció dels equipaments, tant per als empleats com per als usuaris, 

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

 
37. Aniran a càrrec del concessionari tots els tributs de qualsevol índole que graven l’execució 

dels treballs contractats i, en particular, l’IVA. 
 
38. El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
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.  

 
39. El concessionari caldrà que abans del 31 de gener de cada any realitzi, al seu propi cost, 

una auditoria externa de les activitats i serveis prestats l’any anterior. L’auditoria la pot 
contractar el contractista a un auditor homologat i pot ser una auditoria lleugera (revisió i 
verificació). L’empresa contractista haurà de tenir els comptes tancats i auditats a finals del 
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mes d’abril. En un termini de 15 dies a partir del tancament dels comptes ha de comunicar a 
la direcció del Parc de Sant Llorenç l’import a que la Diputació té dret per ingrés de cànon 
de l’exercici corresponent a la part variable de l’any anterior. 

 

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

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

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

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

 
4. Podrà editar el material relacionat amb les activitats i serveis dels equipaments que 

cregui convenient dins l'oferta del seu programa pedagògic i de lleure general. 
 

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

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

estipulat, de manera unilateral, atès l’interès públic. 
 

7. La Diputació de Barcelona no serà responsable de la manca de pagament del concessionari 
als seus proveïdors, ni del deteriorament de l’espai concedit. 

 
OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. Es compromet a prendre al seu càrrec el pagament de les despeses dels treballs i obres 

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

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

 
2.2) Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207, 290 i concordants de la LCPS i la resta de 
normativa aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.3) Règim de pagament de la inversió 
 
Les inversions a càrrec del concessionari corresponents al cànon fix, amb la quantitat 
ofertada, es poden concretar en petites obres de millora, que no estiguin incloses en els 
conceptes de manteniment i conservació, i en inversions d’adquisició i instal·lació de 
mobiliari i utillatge, que s’incorporarà com a material inventariat dels equipaments. 
 
Tal com s’estableix a la clàusula 2.1) de les “obligacions del concessionari”, aquestes 
inversions, siguin obres o adquisició de material, es justificaran en dos períodes, i sempre 
mitjançant la presentació de les factures corresponents (o document equivalent) a les 
actuacions i període acreditat, que s’hauran d’acompanyar de l’informe tècnic corresponent 
per part del tècnic responsable del seguiment del contracte, així com de l’acta de recepció 
de les obres o del material. 
 
En tot cas, aquestes inversions estaran sotmeses al procediment d’aprovació que preveu 
aquest plec i caldrà executar-les atenent bàsicament a quatre línies d’inversió detallades a 
continuació:  
 
-  Elaboració de projectes i execució de les obres per la legalització i/o millora de l’activitat 

objecte de la concessió. 
 
- Execució de obres i modificacions per millorar les condicions d’eficiència energètica i per 

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

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

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

 
Pel que fa al pagament del cànon corresponent a la part variable, d’acord amb la clàusula 
1.3.2) dels presents plecs, el concessionari durant el mes de maig de cada any de vigència 
del contracte, i també el mes de maig de l’any de la seva extinció per compliment, haurà de 
presentar a la Corporació una declaració responsable signada per ell en la qual faci constar 
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la facturació total, IVA exclòs, efectuada durant l’any anterior. A partir d’aquesta declaració 
la Diputació de Barcelona emetrà, si escau, una factura corresponent a la part variable del 
cànon, que el concessionari ha de pagar dintre del mateix mes d’emissió. En cas de 
resolució anticipada del contracte la declaració responsable s’ha de presentar, segons 
correspongui, durant el mes natural següent a la data de la notificació de la resolució 
anticipada. 
 
La Diputació de Barcelona té sempre el dret de contrastar l’adequació de la declaració 
responsable als registres i a la comptabilitat propis dels equipaments, que han de fer 
possible l’exercici d’aquest dret. 
 
El cànon variable ofert, serà incrementat amb la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
que correspongui, i s’haurà d’ingressar conjuntament a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
2.4) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 294 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el concessionari en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o al present 
Plec durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin 
derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

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

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

Diputació. 
 

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

 
- Les previstes en l’article 260 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals a Catalunya. 
 

2.5) Incompliments 
 
Derivades de les verificacions i controls de qualitat que es realitzin, es determinen una sèrie 
d’incompliments graduats en tres nivells: lleus, greus i molt greus. 
 
1.- Són incompliments lleus: 
 
a) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments de la 

finca per import inferior a 150 €. 
 
b) Negligir l’obligació de facilitar les inspeccions periòdiques dels equipaments i de les 

instal·lacions que ho requereixin. 
 
c) Negligir l’obligació de realitzar les revisions i/o tasques de manteniment dels 

equipaments de les seves instal·lacions previstes en el Pla de manteniment o document 
equivalent.  
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d) L’aportació de qualsevol tipus d’objecte susceptible d’alterar l’estètica o el bon 
funcionament de l’indret. 

 
e) No tenir els animals propis de companyia convenientment lligats. 
  
f) Qualsevol altre incompliment de les obligacions establertes en el present plec 

d’explotació que no estigui tipificat com a greu o molt greu. 
 
2.- Són incompliments greus: 
 
a) El maltractament de paraula o obra amb els usuaris o el personal tècnic del parc així com 

l’incompliment de les bones relacions de veïnatge. 
 
b) Causar danys per comportament imprudent o negligent als terrenys o equipaments de la 

finca per import comprés entre 150 i 300€. 
 
c) Desenvolupar l’activitat d’una manera incompleta i/o defectuosa sense atendre els 

requeriments que faci l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Caldrà tenir cura especialment 
de les tasques de manteniment de desgreixatge, gestió de les aigües grises, depuració 
aigües i la gestió del bestiar de transport. 

 
d) L’incompliment de les instruccions dictades per la Diputació de Barcelona amb vista al 

bon funcionament del servei. 
 
e) No realitzar i/o no comunicar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les actuacions que es 

derivin de les revisions i/o inspeccions periòdiques dels equipaments i de les seves 
instal·lacions. 

 
f) No seguir les indicacions en la gestió dels animals de càrrega. 
 
g) Dedicar les instal·lacions a usos diferents dels assenyalats específicament en aquest 

plec sense autorització de la Diputació de Barcelona. 
 
h) La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a un 

correcte desenvolupament de les tasques i serveis especificats en els presents plecs. 
 
i) La modificació de les tarifes sense autorització de la Diputació de Barcelona. 
 
j) La no disposició dels Fulls de Reclamacions a disposició dels clients. 
 
k) Deixar la barrera oberta o el cadenat obert de Can Robert. 
 
l) El tercer incompliment lleu en un període d’un any serà considerat com a incompliment 

greu. 
 
3.- Són incompliments molt greus: 
 
a) Qualsevol agressió física, acte imprudent o negligent que pugui suposar una afecció greu 

a un tercer o a sí mateix. 
 
b) Les negligències que posin en perill la seguretat pròpia, dels clients o d’altres 

treballadors. 
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c) La negligència en l’incompliment de les actuacions derivades d’una revisió i/o inspecció 
periòdica dels equipaments i de les instal·lacions, que pugui comportar un risc per a la 
seguretat dels usuaris, un incompliment greu de la normativa ambiental o un 
deteriorament greu dels equipaments o el seu entorn. 

 
d) La construcció de qualsevol edificació o realització de qualsevol obra no autoritzada per 

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

finca per import superior a 300 €. 
 
f) Qualsevol acte o omissió per part del concessionari que dificulti i/o impossibiliti a l’Oficina 

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

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

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

sense l’acord previ de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
k) No abonar anyalment a la Diputació de Barcelona el cànon variable ofert pel 

concessionari.    
 
l) El tercer incompliment greu en un període d’un any serà considerat com a incompliment 

molt greu. 
 
2.6) Penalitats 
 
1. Els incompliments lleus seran penalitzats amb: 
 

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

No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb una simple mesura 
d’advertiment, si s’han reparat els fets constitutius de la infracció, o si en el decurs d’un 
any no s’han obert expedients penalitzadors. 

 
2. Els incompliments greus seran penalitzats amb: 
 

- Una multa de fins a 300 € i, en cas de reincidència, de fins a 600 €. 
 

No obstant, l’òrgan competent per penalitzar pot resoldre amb la revocació de la 
concessió. 

 
3. Els incompliments molt greus seran penalitzats amb: 
 

- Una multa de fins a 1.500 € o, alternativament la revocació de la concessió. 
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La imposició de penalitats serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de 
la situació alterada per ell mateix al seu estat originari així com amb la indemnització dels 
danys i perjudicis causats. 

 
Quan es causin danys en béns de titularitat de la Diputació de Barcelona, la direcció tècnica 
del parc determinarà l’import de la reparació, que serà comunicat a l’infractor o a qui hagi de 
respondre per ell per al seu pagament en el termini que s’estableixi. 
 
Quan les actuacions penalitzables siguin comeses per vàries persones conjuntament, 
respondran a totes elles de forma solidària. 
 
Per a la imposició de les penalitzacions abans esmentades se seguirà un procediment amb 
audiència prèvia de l’interessat.  
 
2.7) Intervenció del servei 
 
Si de l’incompliment del contracte per part del concessionari es derivi una pertorbació del 
servei o es produís lesions als interessos dels usuaris i de la Diputació de Barcelona no 
decidís la resolució del contracte, es podrà acordar la intervenció del servei per part de la 
Diputació de Barcelona, fins que les desapareguin les causes d’incompliment del contracte. 
 
En tot cas, el concessionari haurà d’abonar a la Diputació de Barcelona els danys i 
perjudicis efectivament li hagin estat irrogats. 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
El termini especial de recepció serà de quinze dies a comptar des de la realització de 
l’objecte de la present concessió, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 

 
2.9) Reversió de les instal·lacions a la Diputació de Barcelona 
 
Una vegada extingit el contracte el concessionari deixarà les dependències objecte de 
concessió lliures i lliurarà les claus dins el termini màxim de 10 mesos i respondrà dels 
danys i perjudicis, si n’hi haguessin, que li siguin imputables. 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals es reserva la potestat de verificar que les obres, 
instal·lacions, béns i medis auxiliars aportats per la Diputació, estiguin en igual condicions 
que en el moment del seu lliurament a l’inici de la concessió. 
 
Per aquest motiu, es fixa un període prudencial de 3 mesos, anteriors a la reversió estipulada 
per a què l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona adopti les 
disposicions escaients encaminades a que el lliurament dels béns objecte de la present 
concessió es verifiqui en les condicions convingudes.  
 
2.10) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de 30 dies a comptar des de la data de recepció de la prestació 
contractada. 
 
2.11) 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 
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cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
2.12) Subcontractació 
 
El concessionari tant sols podrà subcontractar vàlidament la realització de prestacions 
accessòries del contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 296 de la 
LCSP.  

 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el concessionari haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec d’Explotació i de Condicions 
Tècniques, Administratives i Econòmiques Particulars, pel Plec de Clàusules Administratives 
Generals de la Contractació de la Diputació de Barcelona, aprovat per decret de Presidència 
número 159/14, de 23 de gener de 2014, i publicat al BOP en data 4 de febrer de 2014, pel 
reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desplegament, per la Directiva 
2014/23/UE relativa a l’adjudicació del contracte de concessió (en endavant D 2014/23/UE), 
així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
Pel que fa als efectes, compliment, i extinció del contracte, inclosa la seva modificació, 
durada i règim de pròrrogues es regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), en aplicació del que disposa la seva disposició transitòria primera. 
  
2.15) Notificacions 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics, en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut. 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del concessionari 
 
El concessionari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i 
en matèria mediambiental. 
 
2.17) Assegurances 
 
El concessionari s’obliga a disposar de les pòlisses següents: 
 
I.- Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers derivats de l’estat i 
ocupació dels immobles, del funcionament de les instal·lacions i serveis i del 
desenvolupament de les activitats per un import mínim de 300.000 euros. 
 
II.- Una pòlissa d’assegurança per a accidents per a aquelles activitats que el concessionari 
organitzi directament. 
    
La maquinària dels equipaments o els equips d’ús per desenvolupar l’activitat que estiguin 
subjectes a revisions periòdiques o que hagin de disposar d’assegurança siguin de propietat 
del concessionari o del seu personal hauran de disposar dels corresponents certificats o 
pòlisses actualitzades 
 
El concessionari, per la seva banda, haurà de contractar una pòlissa d'assegurança pel 
mobiliari, equips i continent de la seva propietat dins els equipaments, contra robatori, 
vandalisme i incendi. 
 
2.18) Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc fitxat per a la prestació de la concessió administrativa del Monestir de Sant Llorenç 
del Munt objecte del contracte és l’àmbit grafiat a l’annex I. 
 
A més inclou el recorregut que es faci pel transport de l’avituallament i el camí dels Monjos 
des de l’alçada del trencall del camí de font Soleia fins dalt el cim, no grafiat al plànol. 
 
2.19) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP, 
al director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.20) Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal subministrades pel licitador 
durant el procediment de contractació o aportades pel contractista durant l’execució del 
contracte seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, 
“Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament 
per a la gestió del present expedient de contractació i 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.  
 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del 
contracte seran incloses en el fitxer “Control d’accés i Videovigilància”, les quals seran 
objecte de tractament per al control de les obligacions de seguretat de les dependències i 
edificis de la Diputació.  
 
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o 
qualsevol altre dret que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, a través de 
la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o 
mitjançant la presentació a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de 
Barcelona que es poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/. 
 
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.  
 
1.Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament, per 
tractar per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les dades de 
caràcter personal necessàries per prestar el servei d’informació i suport al sistema de 
qualitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
El tractament consistirà en: L’atenció, informació, orientació i acollida, i realització 
d’enquestes als visitants del Parc  
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
X Recollida         X Registre       

 Estructuració    Modificació 
 Conservació    Extracció 
 Consulta    Comunicació per transmissió 
 Difusió     Interconnexió 
 Acarament    Limitació 
 Supressió    Destrucció 

X Organització    Comunicació 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp
http://www.diba.cat/web/registre/
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 Altres:.................. 
 
2. Identificació de la informació afectada 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, la 
Diputació de Barcelona, responsable del tractament, posa a disposició de la contractista, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:    
 
• Dades identificatives dels visitants.  
• Resta de dades recollides als fulls de suggeriments i reclamació. 
• Dades de contacte (correu-e i telèfon) dels tècnics de la Diputació. 
 
3. Durada 
 
Aquest acord té la durada prevista al punt 1.4 dels presents plecs. 
 
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha retornar al 
responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 

inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies.  

 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD 
o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 
c) 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.  
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d) 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. 

 
e) Subcontractació 
 

No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte 
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris 
per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat. 
 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per 
escrit al responsable, amb una antelació de 15 dies. Cal indicar els tractaments que es 
pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i 
les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no 
manifesta la seva oposició en el termini establert. 
 
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del 
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial 
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos 
requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la 
garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, 
l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa 
al compliment de les obligacions.  

 
f) 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. 
 
g) 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. 

 
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 

l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 

persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 
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3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de 

perfils)  
 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de 
comunicar per correu electrònic a l'adreça lopd@diba.cat. 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.  

 
k) Dret d’informació 
 

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el 
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb l’OTPN, abans d’iniciar 
la recollida de les dades. 

 
l) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48h, i a través del Responsable 
del contracte, 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. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
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. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
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n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

 
o) 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.  

 
p) Vetllar per l’acompliment de les obligacions de confidencialitat i deure de secret del seu 

personal pel que fa a les dades de caràcter personal, als sistemes d’informació i a 
qualsevol altre informació o recurs corporatiu que hi puguin tenir accés en el decurs del 
present contracte, tot complint amb les mesures de seguretat establertes per la Diputació 
als seus sistemes d’informació. 

  
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte al responsable.  
 
r) 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 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. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix l’apartat 2 d'aquesta clàusula. 
 
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de 

tractament que ha d’efectuar l'encarregat. (tan sols en el cas que pertoqui) 
 
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.  
 
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD. 
 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
3.1) Facultat de la Diputació de Barcelona sobre manteniment d’estàndards de qualitat 
en la prestació del servei. 
 
El concessionari haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal 
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament 
i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona informarà al concessionari i aquell 
haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
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El concessionari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
concessionari a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el 
concessionari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a 
elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la 
informació facilitada per la Diputació. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. Així mateix, el concessionari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al 
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats 
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb 
motiu de la concurrència empresarial. 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de 
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la Diputació i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de 
coordinació: 
 
 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació de Barcelona i el 

concessionari. 
 La celebració de reunions periòdiques entre la Diputació de Barcelona i el concessionari. 
 La presència al centre de treball dels recursos preventius de la Diputació de Barcelona i 

el concessionari. 
 
3.3) Determinacions particulars de les activitats objecte de concessió 
 
El Monestir de Sant Llorenç del Munt ha de realitzar el servei d’atenció i informació a l’usuari 
i també servei de bar/restaurant, d’acord amb els objectius de gestió del parc i atenent a les 
noves directrius del Pla director del conjunt monumental del Monestir de Sant Llorenç del 
Munt, del seu entorn i accessos. 
 
En aquest sentit, dins el termini màxim de tres mesos naturals des de la formalització del 
contracte, l’empresa contractista haurà de concretar un projecte de gestió i explotació dels 
equipaments amb una proposta de programa detallat que haurà de lliurar-se a l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que contindrà, com a mínim, els 
continguts següents, d’acord amb el guió que es desenvolupa a continuació: 
 
1. Objectius dels equipaments 
 

1.1. Servei d’atenció i informació. 
1.2. Servei de bar i restaurant. 

 
2. Descripció del servei 
 

2.1. Acollida i organització. 
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2.2. Estratègies i accions per a la integració en el territori. 
2.3. Promoció i difusió dels equipaments. 
2.4. Promoció i difusió del Pla director del conjunt monumental del Monestir de Sant 

Llorenç del Munt, del seu entorn i accessos.  
2.4.1. Estratègies i mitjans de promoció externa 
2.4.2. Estratègies i mitjans de col·laboració amb altres equipaments, entitats i 

institucions. 
2.5. Integració de les activitats en els programes de gestió del parc 
2.6. Serveis de lleure i esport actiu (excursionisme). 
2.7. Altres serveis associats a la gestió dels equipaments. 

 

3. Condicions funcionals 

 

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

 

4. Organització i gestió dels recursos humans 

 

4.1. Relació de llocs de treball i atribució de funcions. 
4.2. Organització del personal: dedicació horària. 
4.3. Serveis mínims 

 

5. Estudi de viabilitat econòmica 

 

5.1. Pressupost dels costos de gestió. 
5.2. Previsió d’ocupació i d’ingressos. 
5.3. Balanç i mecanismes d’equilibri pressupostari 

 
El projecte de gestió i explotació dels equipaments amb el programa detallat elaborat pel 
concessionari s’haurà de sotmetre a la consideració de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona, la qual pot introduir els ajustos que cregui necessaris. Un cop 
determinat definitivament el projecte amb el programa, el contractista es farà càrrec de la 
prestació del servei públic comunicant puntualment a la Diputació de Barcelona la marxa 
d'aquest servei, així com la de qualsevol novetat, imprevist, canvi, etc.  
 
En relació al servei d’atenció i informació al visitant 
 
El concessionari haurà de vetllar pel correcte desenvolupament de la tasca d’acollida i 
informació, seguint les directrius del Pla director del conjunt monumental del Monestir de 
Sant Llorenç del Munt, del seu entorn i accessos i del Pla d’informació. 
 
3.4) Determinacions particulars de les instal·lacions afectes al servei públic. 
 
A) En relació al control de les activitats a dur a terme a les instal·lacions 

concessionades, a efectes estadístics  
 
El concessionari queda obligat a presentar: 
 
- Mensualment: resum d'ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals. 
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- Determinació mensual de consums de proveïment d’aigua i combustible. 
- Registre mensual de les tasques de manteniment i funcionament de la depuradora i les 

aigües grises. 
- Anualment: una memòria on es detallin les dades de totes les activitats i serveis prestats, 

així com un balanç econòmic.  
- Als clients se’ls lliurarà una enquesta de satisfacció. 
 

B) En relació a la sol·licitud i reserva  
 

La sol·licitud i reserva la farà directament al concessionari d’acord amb les indicacions 
l’ordenament de Consum. 
 

C) En relació al suport tècnic i pedagògic al concessionari 
 

La Diputació de Barcelona nomenarà una persona adscrita a l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals, qui actuarà com a interlocutor entre les dues entitats, per donar suport tècnic al 
concessionari, que tindrà entre d’altres funcions: 
 

 La vigilància i control de la correcta execució de la tasca ordinària, amb facultats per a la 
introducció de les variacions que consideri pertinents. 

 Quant als serveis oferts pels equipaments, la comprovació de la qualitat dels serveis, de 
l'estat de les instal·lacions i del compliment de les funcions per part del personal del 
concessionari. 

 La coordinació de la participació dels equipaments en la gestió del parc o altres que es 
puguin promoure.  

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

 La vigilància i control de les obres menors a càrrec del concessionari. 
 

3.5) Especifitats del règim econòmic de la concessió. 
 

A) Compte d'explotació i memòria d’activitats 

 

El concessionari s’obliga a lliurar a la Diputació de Barcelona un resum anual de les 
despeses realitzades al seu càrrec als equipaments i generades per les obres, reparacions 
i/o substitucions aprovades. A més, haurà de presentar una memòria d’activitats i estadística 
anual, entre abans del 31 de gener de cada any. 
 

Així mateix, haurà de facilitar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals les dades estadístiques 
dels serveis realitzats, segons models lliurats a tal efecte per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals. 
 

B) Inventari 
 

S’acompanya com Annex V, l’inventari actual dels béns que disposen els equipaments. 
Tanmateix, posteriorment a la formalització del contracte, la Diputació de Barcelona i el 
concessionari, aixecaran Acta del mobiliari i d'altres béns i instal·lacions, paraments i estris 
de cuina i menjador a utilitzar. 
 

La Diputació actualitzarà aquests inventaris conjuntament amb el concessionari mitjançant 
les revisions que consideri oportunes, preferentment semestrals, i aixecarà la corresponent 
acta que haurà de ser signada per ambdues parts.  
 

Serà a càrrec del concessionari la substitució del material inventariat malmès, deteriorat o 
desaparegut, qualsevol que sigui la causa, havent de ser prèviament autoritzat per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals.  
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C) Relació de documentació a presentar 

 

Mensualment: 
 

- Resum d’ocupació segons el format proposat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
- Determinació de consums de proveïment elèctric, d’aigua i de gas. 
- Registres de manteniments. 
 

Fins el 15 de maig de cada any: 

 

- Declaració responsable del concessionari en la qual faci constar la facturació total, IVA 
exclòs, efectuada durant l’any anterior (amb els comptes anuals tancats i auditats d’acord 
amb l’apartat 2.1.38) dels presents plecs). 

 

Fins l’1 de setembre de cada any: 

 

- Proposta de preus per a l’any següent. 
 

Fins el 31 de gener de cada any: 

 

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

financera. 
- Pressupost d’ingressos i despeses previst per a l’any següent. 
- Auditoria externa de les activitats i serveis prestats. 
 

D) Horari i Calendari 
 

El Monestir de Sant Llorenç del Munt estarà obert per a la realització de les activitats 
previstes en aquest plec, durant tot l’any.  
 

L’horari mínim del funcionament dels serveis públics obligatoris dels equipaments (gestió de 
visites a l’exposició sobre el monestir, visites a l’església i a la interpretació de l’entorn, i 
acollida, informació i lleure del Punt d’informació) i el servei de bar-restaurant serà el 
següent: feiners de 10:00 a 16:00 h. L’horari dels dissabtes, diumenges i festius serà de 9 a 
18 hores. En dates assenyales (Cap d’any, Reis, Nadal...) es podrà modificar en part l’horari 
establert prèvia autorització de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 

3.6) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 

Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que les condicions dels 
contractes laborals del treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:  
 

CATEGORIA Antiguitat % Jornada HORES ANY 
ENCARREGAT 01/02/1999 100 1.791,00 
AJUDANT CAMBRER 06/01/2001 60 1.074,60 
AJUDANT CAMBRER 06/01/2001 75 1.343,25 
RESPONSABLE 01/02/2002 100 1.791,00 
RESPONSABLE 01/02/2002 100 1.791,00 
RESPONSABLE 01/02/2002 100 1.791,00 
RESPONSABLE 01/02/2002 100 1.791,00 
CAP CUINA 23/03/2012 75 1.343,25 
BRASER/CUINER 29/09/2014 40 716,40 
CAMBRER 01/03/2007 40 716,40 
CAMBRER 06/05/2007 20 358,20 
CONDUCTOR 15/05/2017 50 895,50 
AJUDANT CUINA 22/03/2014 87,5 1.567,13 
CAMBRER 03/11/2017 55 985,05 
CAMBRER 19/06/2010 62,5 1.119,38 
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CAP MENJADOR 01/06/2010 40 716,40 
CAMBRER  19/10/2009 62,5 1.119,38 
AJUDANT CAMBRER 01/07/2013 62,5 1.119,38 
CONDUCTOR 01/10/2014 75 1.343,25 
AJUDANT CUINA 01/11/2014 40 716,40 
AJUDANT 21/03/2015 50 895,50 
BRASER/CUINER 01/02/2016 20 358,20 
CAMBRER 01/02/2016 40 716,40 
AJUDANT 02/04/2016 45 805,95 

 
ANNEX I AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL 
“MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
PLÀNOL.- ÀMBIT DE GESTIÓ: 
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ANNEX II AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL 
“MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
ESTUDI ECONÒMIC 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingressos 600.000,00 603.000,00 606.015,00 609.045,08 612.090,30 

Compres 300.000,00 301.500,00 303.007,50 304.522,54 306.045,15 

Valor afegit 300.000,00 301.500,00 303.007,50 304.522,54 306.045,15 

Personal 249.000,00 249.498,00 249.997,00 250.496,99 250.997,98 

Amortitzacions 6.000,00  6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Resultats 45.000,00 46.002,00 47.010,50 48.025,55 49.047,17 

Cànon variable 6.000,00 9.045,00 9.090,23 9.135,68 9.181,35 

Cànon fix 12.280,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 

Resultats després 
cànon  26.720,00 24.677,00 25.640,28 26.609,87 27.585,82 

IS 6.680,00 6.169,25 6.410,07 6.652,47 6.896,45 

Resultat net 20.040,00 18.507,75 19.230,21 19.957,41 20.689,36 

 
ANNEX III AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL 
“MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Model de declaració responsable  
 
A INSERIR EN EL SOBRE NÚMERO 1 
 
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant de notari .........., 
en data ..........  i amb número de protocol .......... /o document .........., CIF núm. .........., 
domiciliada a .......... carrer .........., núm. .........., (persona de contacte .........., adreça de 
correu electrònic .........., telèfon núm. ..........  i fax núm. ..........), opta a la contractació 
relativa a (consignar l’objecte del contracte) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

 Que el perfil d’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 

 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
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no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 54 a 84 TRLCSP. 

 

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

 

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) 
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals / materials descrits a la dita clàusula. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
   

 

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

  
 

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

 
  

 

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

 
 

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

 
 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció 
 

 Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

 
Í té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 

 Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza la 
Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions 
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

 
   

 

 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

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

 

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

 

 Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

 
ANNEX IV AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL 
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“MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Preus bàsics (màxims) dels productes de venda al públic del servei de bar-restaurant: 
 
 
 

ENTRANTS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Amanida verda 7,90 € 

Amanida catalana 9,23 € 

Escalivada 9,23 € 

Torrada 9,23 € 

Cargols 12,50 € 

Canelons 9,09 € 

Mongetes amb rostes 6,18 € 

 

BRASA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Pollastre 11,36 € 

Peus de porc 14,00 € 

Carn de xai 14,00 € 

Botifarra 13,91 € 

Entrecot de vedella 19,00 € 

Conill  13,95 € 

Galtes de porc 13,95 € 

Espatlla de xai 22,00 € 

Cansalada 11,36 € 

 

ENTREPANS  

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Bisbe 7,91 € 

Fuet 8,18 € 

Llonganissa 8,82 € 

Formatge sec 8,32 € 

Formatge tendre 8,14 € 

Pernil ibèric 8,86 € 

Xoriço ibèric 8,86 € 

Botifarra 12,95 € 

Botifarra negra 12,95 € 

Cansalada Viada 11,36 € 

Truita a la francesa 7,23 € 

Truita amb... 9,27 € 

Truita de botifarra 15,36 € 

 
 

VERDURES BRASA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 
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VERDURES BRASA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Espàrrecs 10,18 € 

Albergínies 8,86 € 

Cebes 4,45 € 

Carxofes 9,00 € 

Gírgoles 9,23 € 

Graellada de 
verdures 

12,50 € 

Patates al caliu 4,45 € 

 

OUS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Truita a la 
francesa 

7,27 € 

Truita de patates 9,23 € 

Truita de botifarra 15,36 € 

Ous ferrats (2) 7,18 € 

 

TAPES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Patates fregides 5,45 € 

Fuet 7,05 € 

Formatge 6,91 € 

Llonganissa 8,18 € 

Pernil ibèric 8,18 € 

Ceba amanida 3,00 € 

Olives 2,27 € 

Cansalada 5,68 € 

Aperitiu (bossa) 2,73 € 

 

POSTRES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Crema catalana 5,45 € 

Mel i mató 5,64 € 

Flam 4,64 € 

Formatge curat 4,46 € 

Grana de capellà 6,27 € 

Pastís de xocolata 5,59 € 

Pinya en almívar 3,91 € 

Préssec en almívar 3,91 € 

 

REFRESCS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Aigua 0,5 1,91 € 

Vichy 2,50 € 

Tònica 2,50 € 
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REFRESCS 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Coca-Cola 2,50 € 

Cervesa 2,58 € 

Clara 5,00 € 

Aquarius 2,64 € 

Fanta taronja 2,50 € 

Fanta llimona 2,50 € 

Gasosa 2,50 € 

Nestea 2,64 € 

Suc de fruita 2,64 € 

 

CAFETERIA 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Cafè 1,82 € 

Tallat 2,00 € 

Cafè amb llet 2,18 € 

Carajillu 3,27 € 

Trifàsic 3,55 € 

Cacaolat calent 2,27 € 

Infusió 2,05 € 

 

VINS I BEGUDES ESPIRITUOSES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Copa de priorat (o similar) 1,95 € 

Porró de priorat petit 
(negre) (o similar) 

4,23 € 

Porró de priorat gran 
(negre) (o similar) 

7,23 € 

Abadal criança (o similar) 17,55 € 

Més que paraules (negre) 
(o similar) 

16,55 € 

Abadal Franc (negre) (o 
similar) 

16,14 € 

Abadal rosat 16,36 € 

Picapoll (100% picapoll) 
(o similar) 

18,09 € 

Abadal blanc(o similar) 16,36 € 

Sangria 15,00 € 

Moscatell (gotet) 2,27 € 

Cava 10,91 € 

Aiguardents 3,64 € 

Ratafia 3,41 € 

Patxaran 4,09 € 

Vermut 3,55 € 

Anís 2,86 € 

Conyac 3,18 € 

Ginebra 4,41 € 

Rom 3,18 € 
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Whisky 4,55 € 

 
 

ALTRES 

SERVEI BAR-
RESTAURANT 

Import preu unitari 
màxim (IVA exclòs) 

Pa torrat 1,18 € 

All i oli 3,18 € 

Maionesa 3,18 € 

Romesco 3,18 € 

Ketchup 2,00 € 

Suplements de 
formatges, embotits 

2,00 € 

Bolleria 2,27 € 

 
 
ANNEX V AL PLEC D’EXPLOTACIÓ I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 
ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL 
“MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT” DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

INVENTARI DE BÉNS: 

Tancat bestiar 1 Placa D1 

    Tancat 

    Abeurador 

      

Barri 1 Placa exposició 

      

Recepció 1 Mostrador fusta color gris i part de vidre 

  6 
Cadires Desellen de plàstic i estructura metàl·lica de color marró, 
plegables   

  2 Mobles bucs de color negre de tres calaixos cadascun 

  1 Ordinador amb pantalla 

  1 SAI 

  2 
Vitrines empotrades de diferents mides d'estructura metàl·lica, 
de color negre 

  1 Mural de fusta amb explicació de l'entorn de la Mola 

  1 llum d'emergència 

  1 Rètol sortida 

  1 Extintor marca Exfaex núm. 3146247 

  1 Placa identificativa d'extintor 

  1 Bústia de suggeriments 

      

Bar 1 Extintor marca Exfaex núm. 2062215 

  1 Placa identificativa d'extintor 

  1 Rètol sortida 

      

Menjador 2 Rètol sortida 

  5 Llums al·lògens de paret, color negre 

  2 Tubs fluorescents 

  1 Extintor marca Exfaex núm. 2788071 

  1 Placa identificativa d'extintor 
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  1 Llum d'emergència 

  1 Placa direccional serveis 

   Quarto 
emissores 1 Quadre elèctric general 

  1 Llum d'emergència 

      

Torre (base) 1 Emissora canal Diputació 

  2 Bateries 

      

Torre 
(terrassa) 18 Plaques solars 

  1 Antena canal Diputació 

  1 Parallamps 

  1 Estació meteorològica Campbell Scientific 

      

Galilea 3 Focus  

  3 Cartells explicatius de l'antic monestir  

      

Sala exposició   Elements expositius i punts d'il·luminació 

      

Cort 1 Depuradora aigües grises 

      

Magatzem 1 Compactadora marca Pottinger 

  1 Extintor marca Extincise núm. 109409 

  1 Placa identificativa d'extintor 

  1 Llum d'emergència 

  1 Extintor marca J.Alerm 

      

Caseta 
generador 1 Generador Marca MOSA model GE 35 P SX 

  1 Generador Marca MWM 

    

 Església 1 Sant Roc 

  1 Sant Bernat de Menton de 1952 

  1 Sant Llorenç 

  1 Mare de Deu (de pedra) 

  1 Sagrari 

  3 Porta ciris (metall) 

  3 Porta ciris penjats (metall) 

  1 Taula de fusta rectangular 

  7 Bancs de fusta sense braços i amb respatller central decorat  

  1 Banc de fusta sense braços ni respatller (trencat) 

  9 Bancs de fusta amb braços 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 
parcialment les Bases reguladores per a la participació al Programa "Els Serveis 
Socials més a prop" per als anys 2017-2019, per un import de 139.078,96 €; així 
com aprovar el Text Refós de les mateixes i la seva publicació al BOPB.- La 
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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: 
 
“VIST que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de 
juny de 2017, es van aprovar les Bases de participació en el Programa “Els Serveis 
Socials més a prop” (BOPB de data 21 de juny de 2017), de l'Àrea d'Atenció a les 
Persones, que regulen i fixen els criteris i el procediment de participació dels ens locals 
de la província de Barcelona en l'esmentat programa. 
 
VIST que aquest programa s’ofereix als ens locals en l’àmbit de cooperació de la 
prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social del Catàleg de serveis del 
pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
VIST que en la base 4 (“Descripció i objectius del Programa Els Serveis Socials més a 
prop”) de les esmentades Bases, es preveu la realització d’un nombre màxim de 5.000 
entrevistes al llarg de 24 mesos entre els anys 2017-2019. 
 
VIST que en el punt 5.2. de la base 5 (“Prestació del servei”) es preveu que les 
activitats a dur a terme seran realitzades entre els anys 2017-2019 per una empresa o 
entitat externa seleccionada per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria 
del corresponent procediment de contractació. 
 
ATÈS que com a conseqüència del retard en la tramitació, encara en curs, d’aquest 
procediment de contractació es considera convenient modificar aquestes Bases per tal 
d’adequar-les a la vigència del contracte i al pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
ATÈS que aquesta adequació tindrà conseqüències tant en el nombre màxim 
d’entrevistes a realitzar com en els recursos econòmics que hi hauran de destinar els 
ens locals participants i la Diputació de Barcelona. 
 
VISTA la conveniència de refondre en un únic text les modificacions previstes i la resta 
de previsions contingudes a les Bases de participació en el Programa “Els Serveis 
Socials més a prop” aprovades el 8 de juny de 2017 i publicades al BOPB en data 21 
de juny de 2017. 
 
VISTOS el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
VISTES la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
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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.- MODIFICAR les Bases de participació en el Programa “Els Serveis Socials 
més a prop” per als anys 2017-2019, organitzat per l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona tal com es transcriu a continuació: 
 
Base 4 
 

On diu: 

“... 
 
Es preveu la realització d’un màxim de 5.000 entrevistes al llarg de 24 mesos entre els 
anys 2017- 2019.” 
 

Ha de dir: 

“... 
 
Es preveu la realització d’un màxim de 2.500 entrevistes entre els anys 2018 - 2019.” 

 

Base 5 
 

On diu: 

“... 
5.2. Les activitats que s’han de dur a terme per al desenvolupament del programa, seran 
realitzades durant els anys 2017-2019, per una empresa o entitat externa seleccionada 
per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment 
de contractació en el termes que s’especifica a la base 9.’Finançament del programa’. 
...” 

 

Ha de dir: 

“... 
5.2. Les activitats que s’han de dur a terme per al desenvolupament del programa, seran 
realitzades durant els anys 2018-2019, per una empresa o entitat externa seleccionada 
per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment 
de contractació en el termes que s’especifica a la base 9.’Finançament del programa’. 
...” 

 
 
Base 9 
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On diu: 
“... 
 
9.1. El programa té un cost màxim previst, per a un període inicial de 24 mesos 
(compresos entre els anys 2017-2019) de 318.200,00.-€ (iva exclòs) amb la realització 
d’un nombre màxim de 5.000 entrevistes. El tipus d’IVA que correspon aplicar és del 
10% segons l’article 91.U.2.7è de la Llei de l’IVA, i ascendirà a la quantitat de 
31.820,00€. 
...” 

 

Ha de dir: 
“... 
 
9.1. El programa té un cost màxim previst de 159.100,00.-€ (iva exclòs) amb la 
realització d’un nombre màxim de 2.500 entrevistes. El tipus d’IVA que correspon aplicar 
és del 10% segons l’article 91.U.2.7è de la Llei de l’IVA, i ascendirà a la quantitat de 
15.910,00 €. 
...” 

 
SEGON.- APROVAR el següent Text Refós de les Bases de participació en el 
Programa “Els Serveis Socials més a prop”, organitzat per l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona: 
 

“Text Refós de les Bases de participació en el Programa ‘Els Serveis Socials més a 
prop’ per als anys 2018-2019, organitzat per l’àrea d’atenció a les persones de la 
Diputació de Barcelona. 
 
1.- Objecte 
 
És objecte d’aquestes Bases fixar el règim de concertació del recurs material “Els Serveis 
Socials més a prop” que s’ofereix en l’àmbit de cooperació de la prestació de serveis públics 
i garantia de la cohesió social del Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. En aquest sentit, aquestes Bases constitueixen el protocol d’adhesió al 
programa. 
 
2.- Destinataris del programa  
 
Són destinataris del programa “Els Serveis Socials més a prop” els ajuntaments de 
municipis de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis i 
agències de la demarcació de Barcelona. 
 
3.- Persones beneficiaries del programa 'Els serveis Socials més a prop' 
 
Les persones beneficiaries d’aquest programa són les persones majors de 80 anys que no 
rebin seguiment continuat per part dels serveis socials bàsics. 
 
4.- Descripció i objectius del programa 'Els serveis Socials més a prop' 
 
“Els Serveis Socials més a prop” és un programa de detecció proactiva de necessitats 
mitjançant entrevistes domiciliàries preventives a les persones beneficiàries del programa. 
 
a) Els objectius específics del programa són:  
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 Detectar de manera proactiva les necessitats actuals de les persones grans i 
anticipar futures necessitats de suport. 

 Prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i d’aïllament social. 
 Informar a les persones grans de l'oferta de prestacions, serveis i entitats socials del 

municipi on viuen. 
 Disposar d’informes tant globals com individuals amb recomanacions d’intervenció 

als i les usuaris/es, famílies i serveis socials. 
 Coordinar els resultats derivats del programa amb l’actuació dels serveis socials 

municipals de forma efectiva. 
 
b) Les activitats que es duran a terme es classifiquen en: 
 
b.1) Programació i gestió de les visites 
 
Conjunt d’accions centrades en l’organització i els processos de gestió. 
 
Aquestes són, entre d’altres, la planificació de les accions amb l’ens local, la programació de 
les visites, i la selecció i formació dels titulats universitaris en treball social i educació social. 
 
b.2) Realització de les entrevistes i gestió de la informació 
 
Conjunt d’accions derivades de la realització de les entrevistes domiciliàries.  
 
Aquestes són, entre d’altres, la realització de les entrevistes domiciliàries, la derivació dels 
casos urgents als equips dels serveis socials municipals bàsics, el registre de la informació 
recavada en les entrevistes realitzades a través d’un aplicatiu informàtic específic, la 
consolidació diària de les dades i l’elaboració d’informes tant globals com individuals. 
 
Es preveu la realització d’un màxim de 2.500 entrevistes entre els anys 2018- 2019. 
 
5.- Prestació del servei 

 
5.1. El programa “Els Serveis Socials més a prop” és conseqüència de la cooperació 

interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de 
Barcelona que participen al programa. 

 
5.2. Les activitats que s’han de dur a terme per al desenvolupament del programa, seran 

realitzades durant els anys 2018-2019, per una empresa o entitat externa seleccionada 
per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment 
de contractació en el termes que s’especifica a la base 9.”Finançament del programa”. 

 
5.3. La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir en el seu procediment de 

contractació les condicions de prestació del servei i el preus de licitació. 
 
5.4. Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar 

als ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat 
contractada i els preus definitius d’adjudicació. 

 
5.5. La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el 

programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a 
terme. 

 
6.- Obligacions dels ens locals 
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Els ens locals s’obliguen a: 
6.1. Acceptar l’empresa o entitat prestadora del servei contractada per la Diputació de 

Barcelona segons es descriu a la base anterior. 
6.2. Presentar la sol·licitud de participació en el programa seguint les instruccions i 

terminis que es recullen al present document de Bases. 
6.3. Participar amb 4,54 € (IVA exclòs) en el finançament de les entrevistes realitzades en 

el seu municipi, seguint les instruccions i terminis que es recullen al present document 
de Bases. 

6.4. Aportar la informació requerida per l’empresa per a l’execució del programa. (dades 
del municipi, serveis públics, i altres)  

6.5. Proporcionar, en els terminis que s’acordin, una relació de les possibles persones 
beneficiàries amb la informació següent: nom, data de naixement, adreça, codi postal 
i telèfon. 

6.6. Proporcionar la informació i documentació específica sobre els serveis i prestacions 
que s’ofereixen al municipi i que es vulgui transmetre a les persones entrevistades. 

6.7. Trametre una carta informativa a les persones beneficiàries informant-los de les 
característiques del programa, tot i anunciant la visita al domicili per part de la 
empresa o entitat contractada. 

6.8. Designar una persona com a referent municipal única per al programa.  
6.9. Aportar recursos logístics i d’infraestructura necessaris per fer operatives les 

entrevistes: espai físic per a gestions i recollida d’informació, entre d’altres. 
6.10. Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb 

la persona que designi la Diputació de Barcelona i l’empresa.  
6.11. Rebre les comunicacions de l’equip del programa en quan a informes individuals 

sobre resultats i orientacions d’intervenció. 
6.12. Assumir els casos en risc o vulnerabilitat detectats a partir de les entrevistes 

realitzades i oferir el suport social necessari. 
6.13. Informar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de totes les incidències que es produeixin. 
6.14. Participar en reunions de seguiment i anàlisi quan es consideri convenient per al 

desenvolupament del programa. 
6.15. Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, 

que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada en desenvolupament 
del Programa. 

 
7.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, s’obliga a: 
 
7.1. Organitzar “Els Serveis Socials més a prop” coordinant i gestionant tècnica i 

econòmicament el programa. 
7.2. Informar als ens locals de les característiques i funcionament del programa. 
7.3. Procedir a la contractació de l’empresa o entitat prestadora del servei. 
7.4. Participar amb el finançament de 59,10€ (IVA exclòs) per entrevista realitzada en el 

marc d’aquest programa. 
7.5. Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal 

d’assegurar la correcta execució del programa.  
7.6. Assegurar la correcció adequada en temps i forma de les incidències detectades. 
7.7. Realitzar trobades tècniques i anàlisi d’informació per l’avaluació i millora. 
7.8. Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.  
7.9. Editar i produir tot el material necessari pel desenvolupament del programa. 
7.10. Mantenir informats als serveis socials municipals dels resultats individuals i globals 

obtinguts a través del programa relatius al seu municipi. 
 
8.- Formalització de la participació en el programa 
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8.1. Tots els ens locals que vulguin participar hauran de presentar, en els terminis 

establerts, la seva sol·licitud a través del Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, publicat en seu electrònica al portal de tràmits de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 

 
8.2. La presentació de la sol·licitud de participació en el programa comporta el compromís 

de fer front a les despeses establertes a la Base 6.3), i implica l’acceptació de les 
condicions definides en les presents Bases. 

  
9.- Finançament del programa 
9.1. El programa té un cost màxim previst de 159.100,00.-€ (iva exclòs) amb la realització 

d’un nombre màxim de 2.500 entrevistes. El tipus d’IVA que correspon aplicar és del 
10% segons l’article 91.U.2.7è de la Llei de l’IVA, i ascendirà a la quantitat de 
15.910,00 €. 
 
El cost del programa es finançarà des de la cooperació institucional en els termes 
següents: 
 
 El cost per entrevista realitzada serà de 63,64 € (IVA exclòs).  
 Per cada entrevista realitzada, la Diputació de Barcelona assumirà 59,10 € (IVA 

exclòs) del seu cost, i els ens locals participants n’assumiran 4,54 € (IVA  
exclòs). 
 

9.2. La condició de concertació d’aquest recurs al Catàleg de serveis del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” es fixa, per al ens local participants, en un màxim d’un 10% 
per entrevista realitzada. El percentatge que s’estableix a les presents Bases per als 
ens locals és d’un 7,13%. 
 

9.3. Els ens locals amb una població de 1.000 habitants o inferior seran exempts d’efectuar-
ne el pagament. També ho seran aquells en què la factura total de la seva participació 
en el programa no superi els 2.000,00 €. En aquests casos, el cost municipal serà 
assumit per la Diputació de Barcelona. Es preveu que la Diputació haurà d’assumir la 
totalitat del cost, com a màxim, en un 35% de les entrevistes. 

 
9.4. L’empresa o entitat contractada presentarà una factura a l’Àrea d’Atenció a les 

Persones de la Diputació de Barcelona i una altra a l’ens Local amb els imports que 
corresponguin a cada institució, en funció de les entrevistes realitzades. 

 
10.- Vigència  
 
Les presents Bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació, i estendran la seva 
vigència mentre continuï vigent el contracte amb l’empresa o entitat prestadora del servei 
seleccionada per la Diputació de Barcelona segons s’estableix a la base 5, i sempre que 
també continuï vigent el Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
11.- Funcions d’inspecció i avaluació 
 
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una 
empresa/entitat externa, en qualsevol moment les funcions d’inspecció i avaluació del 
Programa “Els serveis socials més a prop”, sense perjudici dels mecanismes de control i 
seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un 
correcte funcionament del servei. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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12.- Protecció de dades de caràcter personal 
 

12.1. Correspon als ens locals de la demarcació de Barcelona, participants en el programa, 
com a titulars de les dades de caràcter personal dels usuaris/es, tenir-les degudament 
legalitzades. La Diputació de Barcelona com a Encarregada del tractament i directora 
del projecte vetllarà/col·laborarà amb l’ens local per a què les empreses/entitats 
contractades ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 

12.2. Els ens locals participants en el programa, com a Responsables dels respectius 
fitxers, autoritzen a la Diputació de Barcelona a subcontractar la prestació del 
Programa “Els Serveis socials mes a prop” i la seva inspecció. Així mateix, els ens 
locals participants autoritzen la subcontractació en cadena exclusivament en el cas de 
l’elaboració d’estudis i enquestes de satisfacció prèvia comunicació i conformitat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
12.3. La Diputació de Barcelona, en la seva qualitat d’encarregada del tractament, 

formalitzarà el corresponent contracte amb les empreses/entitats prestadores dels 
serveis subcontractats, seguint les obligacions als encarregats del tractament 
establertes en el present punt, i exigirà la formalització de similar instrument jurídic en 
les possibles subcontractacions en cadena que es puguin produir. Els esmentats 
contractes restaran a disposició dels ens locals participants en el programa per a les 
comprovacions que considerin oportú realitzar. 

 
12.4. Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquestes Bases, 

els ens Locals, responsables del tractament, posaran a disposició de la Diputació i de 
les empreses/entitats col·laboradores, encarregada del tractament, la informació que 
es descriu a continuació: 

 Nom complert 

 Domicili 

 Telèfon 

 Dades sociosanitàries 
 
12.5. Les empreses/entitats col·laboradores vetllaran per què l’usuari/ària del servei rebi la 

necessària informació sobre el tractament de dades a realitzar i l’ús per al qual li són 
requerides, i recolliran el seu consentiment per al tractament  en compliment del que 
disposa l’art. 13 del RGPD tot seguint les instruccions i models facilitats. 

 
12.6. La Diputació de Barcelona i les empreses/entitats col·laboradores tractaran les dades 

de caràcter personal derivades de la prestació del servei d’acord amb les previsions 
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: 
 
a) Les dades facilitades pels ens locals participants, així com les recollides i tractades 

en compliment del servei prestat, únicament seran utilitzades per a la realització 
de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció dels usuaris del programa “Els serveis 
socials més a prop”. 

 
b) Es portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 

efectuades per compte del responsable, que contingui:  
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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. 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'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades 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. 

 
d) Així mateix resten obligades al deure de secret, deure atribuïble a totes les 

persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, fins i tot 
després que en finalitzi l’objecte. 

 
e) 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. 

 
f) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 

persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
h) Donades les característiques de les dades tractades no es permet que les 

empreses/entitats subcontractades realitzin cap tractament de dades fora del 
territori de la UE. 

 
i) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

 
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense 
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través de 
trucada telefònica i correu electrònic, 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 
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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. 

 
j) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d’impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
k) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 

l'autoritat de control, quan escaigui. 
 
l) 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.  

 
m) Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la 

seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les 
dades de caràcter personal, en concret es vetllarà per l’aplicació de mesures de 
seguretat de nivell alt especificades al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD. 

 
En tot cas, cal implantar mecanismes per: 

 
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. 

 
n) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte al responsable.  
 
o) En el cas que la Diputació de Barcelona, o l’empresa/entitat col·laboradora, rebi 

qualsevol petició d’exercici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició 
haurà de notificar-ho al Responsable del fitxer de manera immediata, i en qualsevol 
cas abans de 24 hores des de la recepció de la petició, juntament, si escau, amb 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 
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p) Un cop finalitzats els treballs, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels 
treballs realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre les 
empreses/entitats subcontractades. 

 
12.7. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 

subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques 
relacionades amb la prestació del servei prevista en aquestes Bases. 
 

12.8. Obligacions de l’ens local, responsable del tractament. 
 

Correspon al responsable del tractament: 
 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 12.4 d'aquest 
document. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat. (tan sols en el cas que 
pertoqui) 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui.  
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD. 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.” 

 
TERCER.- MODIFICAR la retenció de crèdit aprovada inicialment, que correspon a la 
participació en el finançament de la Diputació de Barcelona en el programa, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G:/60103/23101/22750 del pressupostos de la Diputació 
dels anys 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, segons 
s’indica a continuació: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2018 97.355,27 € 60103 23101 227.50 

2019 69.539,48 € 60103 231 227 

 

QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de la modificació de les 
Bases i l’aprovació del Text Refós. 
 
CINQUÈ.- Publicar el Text Refós de les Bases de participació al Programa “Els Serveis 
Socials més a prop” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu general 
coneixement. 
 
SISÈ.- Facultar expressament a la vice-presidenta 4a. i presidenta delegada l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla per a la formalització de 
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al 
desenvolupament i execució del programa “Els Serveis Socials més a prop”. 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2018, per un import 
de 2.400.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
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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). 
 
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 des la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es vol fomentar la realització d’activitats de benestar 
social, d’igualtat i ciutadania, la realització d’activitats de respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb capacitat modificada i les seves famílies, en el seu 
conjunt destinades a donar suport a accions que promoguin la inclusió social, la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de 
situacions de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de 
gènere, el reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió 
social, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos 
milions quatre-cents mil euros (2.400.000.- €) dels quals, la quantitat estimada per a 
l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió quatre-cents mil euros (1.400.000.- €) que 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat 
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-
€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, la quantitat 
estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.- €) 
que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, i la quantitat 
estimada per a l’àmbit dels serveis de tutela serà de cent cinquanta mil euros 
(150.000.- €) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, 
del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 
Vist el punt 21 de la base 41 de les Bases d’execució del pressupost 2018 de la 
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva 
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una 
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o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries dels seus respectius orgànics. 
 
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, 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 disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009543), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de 
Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2018, el text íntegre de 
les quals és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES GERÈNCIES 
DE BENESTAR SOCIAL I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE, ANY 2018 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009543 
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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 
 
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’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la 
inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la 
compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció 
d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, 
prevenció i eradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i 
als drets fonamentals, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, 
donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental mitjançant programes de RESPIR i la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb capacitat modificada i les seves famílies. 
 
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l‘àmbit de 
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit del Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i l’àmbit de serveis de tutela.  
 
Pel que fa a l’àmbit del Benestar Social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles 
activitats adreçades als següents objectius específics: 
 
a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió. 
b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies. 
c] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 
d] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves 

famílies així com per a la població en general. 
e] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió. 
f] Activitats de foment de intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones 

amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies. 
g]  Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la 

lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.   

h] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les 
famílies cuidadores de persones dependents.  

 
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
 
a] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis 

públics. 
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b] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.  
c] Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per 

promoure la igualtat i eliminar les discriminacions. 
d] Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva 

eradicació. 
e] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la 

transversalitat en diferents àmbits, i fer-ho oferint les mateixes oportunitats a totes les 
persones amb independència del seu rol de gènere, per avançar en els nous reptes de 
les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres. 

f] Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de 
l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove. 

g] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa. 
 
Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat 
i/o malaltia mental, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles activitats adreçades 
als següents objectius específics: 
 
a] Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones 

amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes 
activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius 
i/o caps de setmana.  

b] Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres 
de la família cuidadora. 

 
Pel que fa a l’àmbit de serveis de tutela, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
 
a] Activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre 

modificació de la capacitat i sobre les diferents figures de protecció jurídica tant a 
famílies com a professionals de la xarxa serveis públics. 

b] Activitats relacionades amb la pretutela o l’acolliment individual i familiar per preparar el 
futur de la persona amb capacitat modificada. 

c] Activitats relacionades amb el disseny i desenvolupament de plans individuals que 
garanteixin els drets així com el benestar físic, emocional i material de la persona 
tutelada. 

d] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials així com al desenvolupament 
d’accions comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 

e] Activitats relacionades amb el foment i desenvolupament d’intervencions   
socioterapèutiques que millorin la qualitat de vida de les persones tutelades 

f] Activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a totes les famílies en 
format individual o grupal. 
 

3. Finalitat de les subvencions 
 
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: 
 
- Afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per garantir la 

cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, i el 
suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit 
territorial de la demarcació de Barcelona d’acord amb les modalitats objecte d’aquestes 
bases. 
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- A més, un cop constatat l’increment exponencial en els últims anys de persones amb 

capacitat modificada i usuàries dels diferents serveis tutelars registrats, s’inclouen tots 
aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis 
tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades, la 
defensa dels seus drets, el desenvolupament de la seva autonomia personal i la 
promoció de l’adquisició o recuperació de seva capacitat. 

 
- D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta 

l’increment de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les 
necessitats que afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més 
necessari articular respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o 
situació d’exclusió social, i per a que totes les persones, independentment de la seva 
edat, sexe o origen, puguin viure amb la major plenitud possible i en condicions 
d’igualtat, llibertat i respecte. 

 
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, 
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. Tampoc es contemplaran projectes de 
rehabilitació o condicionament d’habitatges de persones tutelades. 
 
El procediment de concessió per concurrència competitiva d’aquests ajuts (Base 10a.), fa 
incompatible la concurrència d’agrupacions d’entitats amb les seves entitats associades. Per 
aquest motiu, i en coherència amb el Pla estratègic de subvencions de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones (Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania) no se subvencionaran 
projectes/activitats presentades per federacions, associacions d’entitats o qualsevol altra 
agrupació d’entitats que estiguin incloses al Pla estratègic 2018 de les Gerències 
esmentades. 
 
4. Persones destinatàries de les activitats de Respir   
 
Les persones destinatàries de les activitats de Respir han de viure en un entorn familiar. Per 
tant, no són objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones amb 
discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.  
 
Les persones destinatàries dels projectes de Respir han de ser persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental. Preferentment es prioritzaran les que tinguin menor grau d’autonomia 
personal i majors necessitats d’assistència, afavorint la rotació i major diversitat 
d’usuaris/àries per tal de garantir que els programes de Respir arribin al major nombre de 
persones i famílies. 
 
5. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018. 
 
6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
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Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
També quedaran excloses les federacions, associacions d’entitats o qualsevol altra tipus 
d’agrupació d’entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de subvencions 2018 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones (Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania). 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
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. 
 
7. Documentació a aportar 
 
Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
a] Formulari de sol·licitud específica de la present convocatòria 
 
b] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 1 del model normalitzat 
La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la Base 8a., suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 
 

c] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 
2 del model normalitzat. 
 

d] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos: 
 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària. 
 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció. 
 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
 declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per resolució 

administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la pena de pèrdua 
de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuts públics 
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó 
de sexe o de gènere. 
 

e] 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, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat. 
 

f] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del 
model normalitzat. 
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g] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant  

 *escriptura de constitució o Estatuts. 
 *inscripció registral de l’entitat. 
 *fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
h] Identificació del/de la representant legal, aportant  

 
 *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. 
 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
La presentació dels documents marcats amb asterisc que ja s’hagin aportat en alguna de les 
cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració responsable 
per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap 
canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 28 de la 
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant LPAC), d’acord amb l’Annex 6 del model normalitzat. 
 
8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà als 30 dies naturals de la 
mateixa. 
 
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit 
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir o Tutela) i només podran presentar un únic 
projecte i, per tant, una única sol·licitud. 
 
En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada 
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases. 
 
També quedaran excloses les federacions, associacions d’entitats o qualsevol altra tipus 
d’agrupació d’entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de subvencions  2018 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones (Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania). 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la Base 7a. 
 
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, els seus annexos, i les declaracions 
exigides, podran trobar-se indistintament als llocs web següents: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2018 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018
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9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, 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 la incorporació de les esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Degut al seu caràcter excepcional, s’exceptua d’aquest requeriment la manca de justificació 
en la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la Base 22a. d’aquesta 
convocatòria. 
 
Tampoc serà objecte de requeriment la manca de presentació de la Memòria/projecte 
(annex 1 del model normalitzat) en els termes expressats en la Base 7.b]. 
 
10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
Les subvencions s’atorgaran a les entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 
Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 60 punts els següents criteris: 
 

1. Identificació de la necessitat i impacte social del projecte: fins a un màxim de 10  
punts. 

 
2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim de 

10 punts. 
 
3. Definició del pla de treball incloent, equip de treball i funcions, calendaritzat i coherent 

amb els objectius i activitats plantejades: fins a un màxim de 8 punts. 
 
4. Formulació i concreció dels sistemes d’avaluació i comunicació de l’activitat: fins a un 

màxim de 7 punts. 
 
5. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes de 

naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió de 
mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la 
gestió: fins a un màxim de 10 punts. 

 
6. Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
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7. Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats, la 

metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació: fins a un màxim de 5 punts. 
 
8. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora com 

agents actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 5 punts 
 
Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 40 punts per a cadascuna de les 
temàtiques següents:   
 

- Inclusió social- VIH: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i atenció 
de persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i prevenció de les 
persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats que promoguin 
l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció comunitària i elements 
d'innovació. 
a) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la 

ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 
b) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.  
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 

punts. 
d) El projecte incorpora l’acció comunitària com a agents actius en alguna de les 

fases del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida: 
fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les 
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc 
social, que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i les 
famílies. 
a] El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social 

d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció, 
detecció i atenció: fins a un màxim de 5 punts. 

b] El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les 
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts. 

c] El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 

d] El projecte incorpora elements d’innovació: fins a un màxim de 5 punts 
e]  El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en 
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en 
persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies. 
a) El projecte contempla les actuacions en adolescents, joves i persones adultes en 

situació de risc social i les seves famílies: fins un màxim de 7 punts.  
b) El projecte incorpora metodologies i/o elements d’innovació: fins a un màxim de 3 

punts 
c) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos 

associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins 
un màxim de 5 punts.  

d) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària: fins 
a un màxim de 5 punts.  
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e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de drogodependències: fins a 
un màxim de 20 punts.  

 

- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, 
la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant 
les especificatius de la població i de la comunitat. 
a)  El projecte és innovador i/o fomenta els drets i deures, la capacitació per a la 

presa de decisions, la participació social: fins a un màxim de 5 punts. 
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un 

màxim de 4 punts. 
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns, 

etc.: fins a un màxim de 3 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 

punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 

professionals: fins a un màxim de 3 punts. 
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la 
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a casa seva, tot 
considerant la diversitat existent en aquest grup de població. 
a) El projecte contempla accions innovadores i/o de promoció de l’autonomia 

personal, atenció centrada en la persona i participació social de les persones 
grans: fins a un màxim de 5 punts. 

b) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins a 
un màxim de 5 punts. 

c) El projecte forma part d’un Pla local, Taula o Xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 

professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un 
màxim de 20 punts. 

 

- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors/ores no professionals 
de persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat de vida i 
les relacions socials.   
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la 

promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 4 punts. 
b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida quotidiana 

del cuidador: fins a un màxim de 5 punts. 
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i apoderament 

de les persones cuidadores: fins a un màxim de 3 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 3 

punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 

professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins a 
un màxim de 20 punts. 
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- Igualtat i LGTBI: Incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de l’equitat, la lluita 
contra les violències masclistes, el foment de l’apoderament de les dones i la 
sensibilització en matèria LGTBI 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5 

punts. 
c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat 

social incloent la interseccionalitat: fins a un màxim de 3 punts. 
d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de desigualtat, 

la interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 2 
punts. 

e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la 
igualtat de gènere, feminismes i dels drets LGTBI i/o la prevenció de les violències 
masclistes: fins a un màxim de 5 punts. 

f) El projecte contempla el treball en xarxa i/o accions de transformació social i/o 
amb impacte directe a la ciutadania i en el territori de la demarcació de Barcelona: 
fins a un màxim de 5 punts. 

 

- Convivència, diversitat i drets civils: Promoure la convivència veïnal, els drets civils i la 
cultura del diàleg a partir d’actuacions educatives i de sensibilització. Impulsar i 
facilitar el reconeixement i respecte a la diversitat, la no discriminació i la igualtat de 
tracte per raons d’origen i creences o diversitat religiosa. 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) Les accions afavoreixen el treball en xarxa per l’educació i sensibilització envers la 

convivència, el reconeixement de la diversitat, els drets civils i la cultura del diàleg: 
fins a un màxim de 5 punts. 

c) El projecte incorpora elements innovadors per promoure  l’empoderament i la 
capacitació de la ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 

d) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen actuacions no 
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i la 
islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts. 

 

- Joventut: Situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar accions 
d'acompanyament i capacitació per tal d'afavorir l'autonomia i l'emancipació de la gent 
jove. Promoure la ciutadania activa. 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) Nivell de participació de/dels ens local/s on es duen a terme els projectes: fins a un 

màxim de 10 punts. 
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal de la gent jove orientat 

a la presa de decisions: fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 5 

punts. 
 

- Respir. Activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu 
càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la 
permanència en el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes.  
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest 

model: fins a un màxim de 5 punts. 
b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus de 

discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la 
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rotació, i estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un 
màxim de 5 punts. 

c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de 
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,...): fins a un màxim de 
5 punts. 

d) El projecte contempla la innovació i/o el treball en xarxa amb els recursos de 
l’entorn per afavorir la inclusió social, la promoció de l’autonomia i el gaudi de les 
persones usuàries del servei: fins a un màxim de 5 punts 

e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim de 
20 punts. 

 

- Serveis de tutela: fomentar la qualitat de vida, la promoció de l’autonomia i la inclusió 
social de les persones tutelades, tot considerant la diversitat existent en aquest grup 
de població, així com la sensibilització ciutadana i la participació de les famílies. 
a) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció 

centrada en la persona: fins a un màxim de 4 punts. 
b) El projecte incorpora elements d'innovació social i intervenció integral: fins a un 

màxim de 5 punts.  
c) El projecte incorpora el treball en xarxa amb l’entorn, l’acció comunitària i/o la 

participació de les persones beneficiàries com a agents actius en el projecte: fins a 
un màxim de 5 punts. 

d) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social 
de les persones tutelades mitjançant actuacions de prevenció, detecció i atenció: 
fins a un màxim de 3 punts. 

e) El projecte contempla mesures de sensibilització de la ciutadania en l’àmbit dels 
serveis de tutela: fins a un màxim de 3 punts. 

f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un 
màxim de 20 punts. 
 

12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de dos milions quatre-cents mil 
euros (2.400.000.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà 
d’un milió quatre-cents mil euros (1.400.000.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900, la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir per a 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents 
cinquanta mil euros (350.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23101/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit dels serveis de tutela serà de 
cent cinquanta mil euros (150.000-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
13. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 11a. 
 
A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada 
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions 
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de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic 
els punts dels projectes amb més puntuació.  
 
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes 
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que 
tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció.  
 
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 
Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: de 85 o més punts 
 
D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no 
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte o activitat subvencionada. 
 
14. 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 coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les persones. 
 
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: 
 
1. La vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i presidenta delegada de l’Àrea 

d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
2. La coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les persones, o persona en qui delegui. 
3. El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
4. El gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
5. La gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
6. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
7. El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui 

actuarà també com a secretari i elaborarà les actes. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
15. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
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La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic. 
 
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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona 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. 
 
16. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 22a. d’aquestes bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
 
17. 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. 
 
No s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. 
 
En cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat 
subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria 
d’activitats. 
 
18. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
 
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. 
 
19. Obligacions de les entitats beneficiàries 
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Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
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. 
 
a] 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. 

 
b] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
c] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
d] 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 
referides actuacions i en relació a la subvenció concedida. 

 
e] 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. 

 
f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria. 

 
g] 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 

 
h] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment 
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones 

 
20. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a 
l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats que 
l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
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En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
1. Dietes i manutenció. 
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
 
21. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 
22. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 
 
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que 
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la base 9a. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, el pagament es realitzarà d’un sol 
cop a la justificació del 100% de l’activitat. 
 
23. Termini i forma de justificació 

 
1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà l’1 de gener de 2019 i finalitzarà el 
28 de febrer de 2019. 
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar a través del tràmit corresponent de la seu 
electrònica, pel/per la beneficiari/ària adjuntant els models normalitzats que es troben als 
llocs web que s’indiquen a la base 8ena. i revestirà la forma de: 
 
Per a subvencions d’import superior a 20.000 € 
 
Opció A: 
 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 
a] 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. 

b] Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 
de l’article 74.5 RLGS. 

c] Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 

 
Si s’opta per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran 
considerades despeses subvencionables. 
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Opció B: 
 
Compte justificatiu de la totalitat de la subvenció amb aportació de justificants de la despesa, 
que contindrà: 
 
a] 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. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 RLGS.  

 

Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 
Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà: 
 
a] 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. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 

 
2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 
 
a] Número de persones i/o famílies beneficiàries. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 

 
3) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat. 

b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 

4) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i iguals o inferiors als 20.000 €, 
es requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica que han de representar com a mínim el 50% de l’import de la 
subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen almenys el 5% del tots els 
justificants del cost de l’activitat, es demanaran justificants addicionals fins a arribar a 
aquest percentatge. 

 
5) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà al beneficiari que presenti, 

com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat imputada a la subvenció 
concedida. 
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24. 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. 

 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar 
en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
27. 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 de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, 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. 
 
28. 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; 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 

29. Obligats al reintegrament   
 

1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat 
que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin 
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran 
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries 
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin 
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament 
de la subvenció. 

 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa 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. 
 
31. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, 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, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 22 de febrer de 2018, de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva 
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de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 
2018, per afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions 
per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes 
les persones, el suport a les activitats de Respir i la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb capacitat modificada i les seves famílies. 
 
 Codi convocatòria: 201820185120009543 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2018 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats 
privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o 
delegació permanent a la província de Barcelona. 
 
Quedaran excloses les entitats de caràcter mercantil. També quedaran excloses les 
federacions, associacions d’entitats o qualsevol altra tipus d’agrupació d’entitats que estiguin 
incloses al Pla estratègic de subvencions 2018 de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania). 
 
Segon. Objecte: 
 
Finançament de projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del 
VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport 
social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i eradicació de la violència de 
gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, afavorir 
l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, donar suport i descans a les 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes 
de RESPIR i la millora de la qualitat de vida de les persones amb capacitat modificada i les 
seves famílies 
 
Tercer. Bases reguladores: 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia: 
 
La dotació màxima a la concessió d’aquestes subvencions és de dos milions quatre-cents 
mil euros (2.400.000.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social 
serà d’un milió quatre-cents mil euros (1.400.000.-€), la quantitat estimada per a l’àmbit 
d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€), la quantitat estimada per 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2018
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a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€) i la quantitat estimada per a 
l’àmbit dels serveis de tutela serà de cent cinquanta mil euros (150.000,00-€). 
 
L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la 
dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop 
valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds 
presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la 
coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la 
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. 
 
En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà 
excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: 
 
Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al BOPB. 
 
Sisè. Altres dades: 
 
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 
 
Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i 
Ciutadania, Respir, o Tutela) i només podran presentar un únic projecte.” 

 

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- APROVAR el model de formulari específic de sol·licitud i els Annexos 1, 2, 3, 
4, 5 i 6 que l’acompanyen i que s’adjunten com Annex III. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de dos milions quatre-cents mil euros (2.400.000.-€) dels quals, la quantitat estimada 
per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió quatre-cents mil euros (1.400.000.-€) 
que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat 
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-
€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, la quantitat 
estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€) 
que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, i la quantitat 
estimada per a l’àmbit dels serveis de tutela serà de cent cinquanta mil euros 
(150.000-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, 
del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. 
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Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació. 
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Demana la paraula el diputat senyor Funes (ENTESA) i diu: Presidenta, perdó. M’he 
descuidat. En el 37, li demanaria a la vicepresidenta que, a la Comissió Informativa, 
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ens ho pogués explicar amb major detall i, per això, com és un tema que, per a 
nosaltres, és molt interessant no volem allargar la Junta. Si pot ser, a la Comissió 
Informativa. 
 
La vicepresidenta quarta, senyora Budó (CiU), diu: D’acord. Doncs ho farem així. 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb l’objecte 
de prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels 
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer 
front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les 
immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 
702.400 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019.- 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 ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de 
lloguer, i per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
2. És deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
3. D’acord amb l’article 7 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, les 

finalitats essencials del col·legi són, entre d’altres, vetllar perquè l'actuació 
professional de les advocades i els advocats respongui als interessos i a les 
necessitats de la societat actual, així com garantir la bona pràctica i el compliment 
de les seves obligacions deontològiques. Així mateix, l’apartat “q” de l’art. 9 dels 
esmentats estatuts atribueix a aquest col·legi la responsabilitat de vetllar perquè 
l'exercici de l'advocacia serveixi les necessitats de la societat i defensi correctament 
els seus interessos. 

 
4. Vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i 
assessorament a les persones amb dificultats de pagament davant entitats 
financeres pel manteniment dels seus habitatges habituals i permanents, així com 
garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els 
ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en 
l’àmbit de l’habitatge. 
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5. De les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha de 
vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de 
col·laboració més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la 
ciutadania un tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
6. L’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar 
objecte, cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc 
d’exclusió residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del 
Servei d’Acció Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic 
als ens locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
7. Respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat 
anterior i es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens 
locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, reconeix com una de les 
seves finalitats essencials el fet de vetllar perquè l'actuació professional de les 
advocades i els advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat 
actual. I això es tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que 
pateix la societat, com ara els desnonaments.   
 
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. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que 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, 
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pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.  

 
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 l'apartat 3.4.i.3) i 8.6 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.- CONVALIDAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la 
qual es transcriu a continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT 
DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm.: .......................... 
 
COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA (ICAB), representat l’Excel·lentíssim 
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(en endavant ICAB) 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de lloguer, i 
per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  
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II. Que es deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 
evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 

 
III. Que d’acord amb l’article 7 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, les 

finalitats essencials del col·legi són, entre d’altres, vetllar perquè l'actuació professional 
de les advocades i els advocats respongui als interessos i a les necessitats de la 
societat actual, així com garantir la bona pràctica i el compliment de les seves 
obligacions deontològiques. Així mateix, l’apartat “q” de l’art. 9 dels esmentats estatuts 
atribueix a aquest col·legi la responsabilitat de vetllar perquè l'exercici de l'advocacia 
serveixi les necessitats de la societat i defensi correctament els seus interessos. 

 
IV. Que vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i assessorament 
a les persones amb dificultats de pagament davant entitats financeres pel manteniment 
dels seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat 
al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit de l’habitatge. 

 
V. Que de les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha 

de vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de col·laboració 
més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la ciutadania un 
tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
VI. Que l’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió 
residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del Servei d’Acció 
Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
VII. Que respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat anterior i 
es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, reconeix com una de les 
seves finalitats essencials el fet de vetllar perquè l'actuació professional de les 
advocades i els advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat 
actual. I això es tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que 
pateix la societat, com ara els desnonaments.   

 
VIII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
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PACTES 
 
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per prestar un servei d’atenció a les 
persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la 
compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. El servei 
també orienta i assessora a persones consumidores en situació de vulnerabilitat que han 
detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari, 
d’acord amb la legislació vigent en la matèria. El seu propòsit és garantir una unitat 
d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la 
proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari. 
 
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des per l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia. La designació lletrada tindrà en compte l’especialització i experiència en l’àmbit 
objecte d’aquest conveni i serà preferiblement de caràcter bianual, per tal de mantenir la 
qualitat i bon desenvolupament de la gestió del servei, sempre que existeixi consens entre 
les parts sotasignats i que no existeixin impediments legals. 
 
Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del SIDH 
són: 
 
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei 
és prestat per un servei municipal o comarcal. Les seves obligacions queden recollides a 
l’Annex del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
per al funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (SIDH-
OFIDEUTE). 
 
2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. Realitza l’entrevista 
amb la persona o família afectada, l’informa de les responsabilitats en què recau en cas 
d’impagament del préstec o crèdit hipotecari o de les rendes de lloguer, i valora el cas 
d’acord amb la informació i documentació facilitada. 
 
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el 
cas, l’advocat del SIDH informa l’afectat/da de les possibles vies d’acord amb l’entitat 
financera o propietat de l’immoble i valora la proposta més adient en cada cas, acordant-la 
amb l’afectat/da, per enviar-la a l’entitat financera o a la propietat. Aquesta proposta bàsica 
ha de ser tramesa a Ofideute mitjançant l’aplicatiu informàtic Habicat proporcionat per 
Ofideute. 

 
4. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, en col·laboració amb el SAC, 
fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En 
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop 
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la 
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau, es 
podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos que 
compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que els 
titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o que l’acord al 
que s’ha arribat tingui una complexitat determinada. 
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Quart.- El total d’hores de prestació serà de 194 hores setmanals, repartides pels diferents 
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que son competència de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. 
 
Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona per a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals 
previstes. 
 
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del càlcul de 
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a 
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es 
contenen en el pacte tercer. 
 
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi de l’Advocacia durant la 
vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de festiu i no 
es prestarà el servei, és de set-cents dos mil quatre-cents Euros (702.400,00.-EUR), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, desglossats de la següent 
manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 351.200,00 € G/60101/23100/48901 

2019 351.200,00 € G/601/231/489 

 
, i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
- Tres-cents quaranta-nou mil dos-cents euros (349.200,00,.-EUR), per a cadascuna de les 
anualitats detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre 
d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set 
Euros amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia 
presentació, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, 
per part del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona del certificat conforme s’han realitzat 
efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, aportats per a 
les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en la 
consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests 
fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a màxim fins als tres mesos 
posteriors a cada any de vigència del conveni, per la Comissió Mixta de coordinació, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona al qual haurà de donar la seva conformitat el cap del Servei 
d’Acció Social. En qualsevol dels dos casos, aquests informes incorporaran la informació 
econòmica necessària i suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos 
vinculats al desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre 
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, conjuntament. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de: 
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- Instrumentalitzar la col·laboració amb els municipis acollidors del servei. 

- Difondre el servei entre els municipis de la província de Barcelona. 

- Coordinar les formacions destinades als professionals del servei que seran organitzades 
tant per Ofideute, com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament. 

- Comprometre’s econòmicament per assumir els costos de professionals especialitzats 
per a la prestació del servei en funció de les hores de setmanals previstes. 

 
Sisè- El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona remetrà a la Diputació de Barcelona, en un 
termini no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització de cada any de 
vigència del present conveni, la documentació següent: 
 
 Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts 

 
 Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi de l’Advocacia on es faci constar el nombre 

d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els llocs de 
realització del servei.  

 
Setè.- L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es compromet a: 
 

- Seleccionar els professionals especialitzats que prestaran el SIDH tenint en compte que 
hauran d’acreditar coneixements i experiència en la matèria objecte del servei.  

- Vetllar perquè els professionals seleccionats compleixin els requisits de formació 
establerts a la normativa d’assistència jurídica gratuïta.  

- Vetllar perquè els professionals assisteixin a les formacions relacionades amb els 
objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de 
Barcelona, o conjuntament. 

- Garantir que els professionals que prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua 
que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH, d’entre les dues llengües oficials a 
Catalunya.  

- Fer constar la participació de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa 
i en els cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

 
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar, coordinar i valorar les accions específiques 
que es duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest 
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació, tramitació i prestació del 
servei, es constituirà una Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una 
designada per la Diputació de Barcelona, l’altra designada per l’ICAB), que estudiarà i 
formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, adequadament quantificades, si 
s’escau, pel que fa als seus aspectes econòmics. 
 
Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants per tal 
de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant. 
 
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el 
consentiment escrit de les dues parts. 
 
Onzè.- La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de 
desembre del 2019, podent-se aprovar la seva pròrroga, per acord exprés de les parts, per un 
període de fins a 4 anys addicionals. En cas de pròrroga, les parts, podran introduir les 
modificacions que considerin escaients. 
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Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva 
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè. 
 
Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es 
comprometen i s’obliguen a: 
 
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 

compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

2.  Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, esmentat. 

3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i/o la Diputació de 
Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona i la Diputació de Barcelona es comprometen a no difondre aquesta 
informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant 
terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment 
previ per escrit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest 
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la 
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 
Catorzè.- Totes les qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, 
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A 
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent 
per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.” 

 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona, durant la vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la 
consideració de festiu i no es prestarà el servei, és de set-cents dos mil quatre-cents 
Euros (702.400,00.-EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48901, desglossats de la següent manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 351.200,00 € G/60101/23100/48901 

2019 351.200,00 € G/601/231/489 

 
, i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Tres-cents quaranta-nou mil dos-cents euros (349.200,00,.-EUR), per a cadascuna 
de les anualitats detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el 
nombre d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per 
hora de trenta-set Euros amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació 
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serà lliurada prèvia presentació, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada 
any de vigència del conveni, per part del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona del 
certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, 
aportats per a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona en la consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada 
aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a 
màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per la 
Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé 
mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al qual 
haurà de donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció Social. En qualsevol dels 
dos casos, aquests informes incorporaran la informació econòmica necessària i 
suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
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.-  DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb l’objecte de 
prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels 
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer 
front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les 
immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 
151.600 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019.- 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 ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de 
lloguer, i per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  
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2. És deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
3. D’acord amb l’article 6.1.a) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sabadell, 

d’entre les funcions públiques del col·legi destaca que vetllarà perquè l’exercici 
professional de l’advocacia respecti els drets i els interessos de les persones 
destinatàries de l’actuació professional. 

 
4. Vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i 
assessorament a les persones amb dificultats de pagament davant entitats 
financeres pel manteniment dels seus habitatges habituals i permanents, així com 
garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els 
ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en 
l’àmbit de l’habitatge. 

 
5. De les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha de 

vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de 
col·laboració més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la 
ciutadania un tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
6. L’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar 
objecte, cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc 
d’exclusió residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del 
Servei d’Acció Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic 
als ens locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
7. Respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat 
anterior i es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens 
locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Sabadell, reconeix que l’exercici 
professional de l’advocacia respongui al interessos de la ciutadania i que respecti els 
seus drets. I això es tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que 
pateix la societat, com ara els desnonaments.   
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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. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que 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.  

 
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 l'apartat 3.4.i.3) i 8.6 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.- CONVALIDAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, per al funcionament 
del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la qual es 
transcriu a continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL PER AL FUNCIONAMENT DEL 
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada...................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm.: .......................... 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL, representat l’Excel·lentíssim 
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de lloguer, i 
per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
II. Que es deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
III. Que d’acord amb l’article 6.1.a) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sabadell, 

d’entre les funcions públiques del col·legi destaca que vetllarà perquè l’exercici 
professional de l’advocacia respecti els drets i els interessos de les persones 
destinatàries de l’actuació professional. 

 
IV. Que vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i assessorament 
a les persones amb dificultats de pagament davant entitats financeres pel manteniment 
dels seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat 
al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit de l’habitatge. 

 
V. Que de les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha 

de vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de col·laboració 
més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la ciutadania un 
tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
VI. Que l’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió 
residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del Servei d’Acció 
Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
VII. Que respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat anterior i 
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es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Sabadell, reconeix que l’exercici 
professional de l’advocacia respongui al interessos de la ciutadania i que respecti els 
seus drets. I això es tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que 
pateix la societat, com ara els desnonaments.     

 
VIII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell per prestar un servei d’atenció a les persones 
amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. El servei també 
orienta i assessora a persones consumidores en situació de vulnerabilitat que han detectat 
qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari, d’acord 
amb la legislació vigent en la matèria. El seu propòsit és garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat al 
servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari. 
 
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats. La designació lletrada tindrà en compte l’especialització i experiència en l’àmbit 
objecte d’aquest conveni i serà preferiblement de caràcter bianual, per tal de mantenir la 
qualitat i bon desenvolupament de la gestió del servei, sempre que existeixi consens entre 
les parts sotasignats i que no existeixin impediments legals. 
 
Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del SIDH 
són: 
 
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei 

és prestat per un servei municipal o comarcal. Les seves obligacions queden recollides a 
l’Annex del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per al funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari 
(SIDH-OFIDEUTE). 

 
2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi de l’Advocacia de 

Sabadell es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. Realitza 
l’entrevista amb la persona o família afectada, l’informa de les responsabilitats en què 
recau en cas d’impagament del préstec o crèdit hipotecari o de les rendes de lloguer, i 
valora el cas d’acord amb la informació i documentació facilitada. 

 
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el 

cas, l’advocat del SIDH informa l’afectat/da de les possibles vies d’acord amb l’entitat 
financera o propietat de l’immoble i valora la proposta més adient en cada cas, acordant-
la amb l’afectat/da, per enviar-la a l’entitat financera o a la propietat. Aquesta proposta 
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bàsica ha de ser tramesa a Ofideute mitjançant l’aplicatiu informàtic Habicat proporcionat 
per Ofideute. 

 
4. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, en col·laboració amb el SAC, 

fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En 
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop 
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la 
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau, 
es podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos 
que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que 
els titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o que 
l’acord al que s’ha arribat tingui una complexitat determinada. 

  
Quart.- El total d’hores de prestació serà de 41 hores setmanals, repartides pels diferents 
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que són competència de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell. 
 
Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell per 
a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals previstes. 
 
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del càlcul de 
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a 
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es 
contenen en el pacte tercer. 
 
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la 
vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de festiu i no 
es prestarà el servei, és de cent cinquanta-un mil sis-cents Euros (151.600,00.-EUR), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, desglossats de la següent 
manera: 
 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 75.800,00 € G/60101/23100/48901 

2019 75.800,00 € G/601/231/489 

 
, i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Setanta-tres mil vuit-cents euros (73.800,00,.-EUR), per a cadascuna de les anualitats 
detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores 
establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set Euros 
amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, 
com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per part del 
Col·legi d’Advocats de Sabadell del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores 
de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, aportats per a 
les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell en la 
consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests 
fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a màxim fins als tres mesos 
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posteriors a cada any de vigència del conveni, per la Comissió Mixta de coordinació, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell al qual haurà de donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció 
Social. En qualsevol dels dos casos, aquests informes incorporaran la informació econòmica 
necessària i suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre 
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell, conjuntament. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de: 
 

- Instrumentalitzar la col·laboració amb els municipis acollidors del servei. 

- Difondre el servei entre els municipis de la província de Barcelona. 

- Coordinar les formacions destinades als professionals del servei que seran organitzades 
tant per Ofideute, com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament. 

- Comprometre’s econòmicament per assumir els costos de professionals especialitzats 
per a la prestació del servei en funció de les hores de setmanals previstes. 

 
Sisè- El Col·legi d’Advocats de Sabadell remetrà a la Diputació de Barcelona, en un termini 
no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització de cada any de 
vigència del present conveni, la documentació següent: 
 
 Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts 
 
 Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi d’Advocats on es faci constar el nombre 

d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els llocs de 
realització del servei.  

 
Setè.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell es compromet a: 
 

- Seleccionar els professionals especialitzats que prestaran el SIDH tenint en compte que 
hauran d’acreditar coneixements i experiència en la matèria objecte del servei.  

- Vetllar perquè els professionals seleccionats compleixin els requisits de formació 
establerts a la normativa d’assistència jurídica gratuïta.  

- Vetllar perquè els professionals assisteixin a les formacions relacionades amb els 
objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de 
Barcelona, o conjuntament. 

- Garantir que els professionals que prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua 
que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH, d’entre les dues llengües oficials a 
Catalunya.  

- Fer constar la participació de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa 
i en els cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

 
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar, coordinar i valorar les accions específiques 
que es duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest 
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació, tramitació i prestació del 
servei, es constituirà una Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una 
designada per  la Diputació de Barcelona, l’altra designada pel Col·legi d’Advocats de 
Sabadell), que estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, 
adequadament quantificades, si s’escau, pel que fa als seus aspectes econòmics. 
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Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants  per 
tal de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant. 
 
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el 
consentiment escrit de les dues parts. 
 
Onzè.- La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de 
desembre del 2019, podent-se aprovar la seva pròrroga, per acord exprés de les parts, per un 
període de fins a 4 anys addicionals. En cas de pròrroga, les parts, podran introduir les 
modificacions que considerin escaients. 

 
Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva 
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè. 
 
Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell es 
comprometen i s’obliguen a: 
 
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 

compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

2.  Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, esmentat. 

3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i/o la Diputació de 
Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Sabadell i la Diputació de Barcelona es comprometen a no difondre aquesta informació 
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones 
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest 
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la 
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sabadell. 

 
Catorzè.- Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, 
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A 
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent 
per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.” 

 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona, durant la vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la 
consideració de festiu i no es prestarà el servei, és de cent cinquanta-un mil sis-cents 
Euros (151.600,00.-EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48901, desglossats de la següent manera: 
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Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 75.800,00 € G/60101/23100/48901 

2019 75.800,00 € G/601/231/489 

 
 i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Setanta-tres mil vuit-cents euros (73.800,00,.-EUR), per a cadascuna de les 
anualitats detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el 
nombre d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per 
hora de trenta-set Euros amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació 
serà lliurada prèvia presentació, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada 
any de vigència del conveni,  per part del Col·legi d’Advocats de Sabadell del certificat 
conforme s’han realitzat efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, 
aportats per a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Sabadell en la consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada 
aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a 
màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per la 
Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé 
mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell al qual haurà de 
donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció Social. En qualsevol dels dos 
casos, aquests informes incorporaran la informació econòmica necessària i suficient 
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
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.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Col·legi d’Advocats de Sabadell.” 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’objecte de 
prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels 
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer 
front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les 
immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 
104.800 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019.- La Junta, de conformitat amb 
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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 ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de 
lloguer, i per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
2. És deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
3. D’acord amb l’article 5.1 dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, les 

finalitats essencials del col·legi són l’ordenació de l’exercici de la professió, la 
representació exclusiva d’aquesta, la defensa dels interessos professionals dels 
col·legiats, el compliment de la funció social que correspon a l’advocacia i la 
col·laboració en la promoció i administració de la justícia. 

 
4. Vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i 
assessorament a les persones amb dificultats de pagament davant entitats 
financeres pel manteniment dels seus habitatges habituals i permanents, així com 
garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els 
ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en 
l’àmbit de l’habitatge. 

 
5. De les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha de 

vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de 
col·laboració més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la 
ciutadania un tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
6. L’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar 
objecte, cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc 
d’exclusió residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del 
Servei d’Acció Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic 
als ens locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 
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7. Respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 
de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat 
anterior i es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens 
locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Terrassa, reconeix el compliment de la 
funció social de l’advocacia com una de les seves activitats essencials. I això es 
tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que pateix la societat, 
com ara els desnonaments.     
 
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. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que 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.  

 
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 l'apartat 3.4.i.3) i 8.6 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- CONVALIDAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, per al funcionament 
del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la qual es 
transcriu a continuació:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA PER AL FUNCIONAMENT DEL 
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada...................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm.: .......................... 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA, representat l’Excel·lentíssim 
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de lloguer, i 
per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
II. Que es deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
III. Que d’acord amb l’article 5.1 dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, les 

finalitats essencials del col·legi són l’ordenació de l’exercici de la professió, la 
representació exclusiva d’aquesta, la defensa dels interessos professionals dels 
col·legiats, el compliment de la funció social que correspon a l’advocacia i la 
col·laboració en la promoció i administració de la justícia. 

 
IV. Que vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i assessorament 
a les persones amb dificultats de pagament davant entitats financeres pel manteniment 
dels seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat 
al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit de l’habitatge. 
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V. Que de les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha 
de vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de col·laboració 
més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la ciutadania un 
tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
VI. Que l’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió 
residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del Servei d’Acció 
Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
VII. Que respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat anterior i 
es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Terrassa, reconeix el compliment de la 
funció social de l’advocacia com una de les seves activitats essencials. I això es 
tradueix en el fet de participar en la resolució dels problemes que pateix la societat, 
com ara els desnonaments..     

 
VIII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa per prestar un servei d’atenció a les persones 
amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. El servei també 
orienta i assessora a persones consumidores en situació de vulnerabilitat que han detectat 
qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari, d’acord 
amb la legislació vigent en la matèria. El seu propòsit és garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat al 
servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari. 
 
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats. La designació lletrada tindrà en compte l’especialització i experiència en l’àmbit 
objecte d’aquest conveni i serà preferiblement de caràcter bianual, per tal de mantenir la 
qualitat i bon desenvolupament de la gestió del servei, sempre que existeixi consens entre 
les parts sotasignats i que no existeixin impediments legals. 
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Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del SIDH 
són: 
 
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei 

és prestat per un servei municipal o comarcal. Les seves obligacions queden recollides a 
l’Annex del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per al funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari 
(SIDH-OFIDEUTE). 

 
2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi de l’Advocacia de 

Terrassa es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. Realitza 
l’entrevista amb la persona o família afectada, l’informa de les responsabilitats en què 
recau en cas d’impagament del préstec o crèdit hipotecari o de les rendes de lloguer, i 
valora el cas d’acord amb la informació i documentació facilitada. 

 
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el 

cas, l’advocat del SIDH informa l’afectat/da de les possibles vies d’acord amb l’entitat 
financera o propietat de l’immoble i valora la proposta més adient en cada cas, acordant-
la amb l’afectat/da, per enviar-la a l’entitat financera o a la propietat. Aquesta proposta 
bàsica ha de ser tramesa a Ofideute mitjançant l’aplicatiu informàtic Habicat proporcionat 
per Ofideute. 

 
4. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, en col·laboració amb el SAC, 

fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En 
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop 
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la 
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau, 
es podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos 
que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que 
els titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o que 
l’acord al que s’ha arribat tingui una complexitat determinada. 

  
Quart.- El total d’hores de prestació serà de 28 hores setmanals, repartides pels diferents 
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que son competència de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Terrassa. 
 
Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa per 
a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals previstes. 
 
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del  càlcul de 
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a 
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es 
contenen en el pacte tercer. 
 
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la 
vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de festiu i no 
es prestarà el servei, és de Cent quatre mil vuit-cents Euros (104.800,00.-EUR), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, desglossats de la següent manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 52.400,00 € G/60101/23100/48901 

2019 52.400,00 € G/601/231/489 
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 i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Cinquanta mil quatre-cents euros (50.400,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats 
detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores 
establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set Euros 
amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, 
com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per part del 
Col·legi d’Advocats de Terrassa del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores 
de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, aportats per a 
les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa en la 
consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests 
fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a màxim fins als tres mesos 
posteriors a cada any de vigència del conveni, per la Comissió Mixta de coordinació, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Terrassa al qual haurà de donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció 
Social. En qualsevol dels dos casos, aquests informes incorporaran la informació econòmica 
necessària i suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre 
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa, conjuntament. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de: 
 

- Instrumentalitzar la col·laboració amb els municipis acollidors del servei. 

- Difondre el servei entre els municipis de la província de Barcelona. 

- Coordinar les formacions destinades als professionals del servei que seran organitzades 
tant per Ofideute, com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament. 

- Comprometre’s econòmicament per assumir els costos de professionals especialitzats 
per a la prestació del servei en funció de les hores de setmanals previstes. 

 
Sisè- El Col·legi d’Advocats de Terrassa remetrà a la Diputació de Barcelona, en un termini 
no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització de cada any de 
vigència del present conveni, la documentació següent: 
 
 Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts 
 
 Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi d’Advocats on es faci constar el nombre 

d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els llocs de 
realització del servei.  

 
Setè.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa es compromet a: 
 

- Seleccionar els professionals especialitzats que prestaran el SIDH tenint en compte que 
hauran d’acreditar coneixements i experiència en la matèria objecte del servei.  

- Vetllar perquè els professionals seleccionats compleixin els requisits de formació 
establerts a la normativa d’assistència jurídica gratuïta.  
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- Vetllar perquè els professionals assisteixin a les formacions relacionades amb els 
objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de 
Barcelona, o conjuntament. 

- Garantir que els professionals que prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua 
que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH, d’entre les dues llengües oficials a 
Catalunya.  

- Fer constar la participació de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa 
i en els cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

 
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar, coordinar i valorar les accions específiques 
que es duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest 
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació, tramitació i prestació del 
servei, es constituirà una Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una 
designada per  la Diputació de Barcelona, l’altra designada pel Col·legi d’Advocats de 
Terrassa), que estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, 
adequadament quantificades, si s’escau, pel que fa als seus aspectes econòmics. 
 
Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants  per 
tal de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant. 
 
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el 
consentiment escrit de les dues parts. 
 
Onzè.- La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de 
desembre del 2019, podent-se aprovar la seva pròrroga, per acord exprés de les parts, per un 
període de fins a 4 anys addicionals. En cas de pròrroga, les parts, podran introduir les 
modificacions que considerin escaients. 
 
Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva 
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè. 
 
Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa es 
comprometen i s’obliguen a: 
 
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 

compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

2.  Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, esmentat. 

3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa i/o la Diputació de 
Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa i la Diputació de Barcelona es comprometen a no difondre aquesta informació 
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones 
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest 
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la 
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Terrassa. 

 
Catorzè.- Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, 
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A 
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent 
per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.” 

 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona, durant la vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la 
consideració de festiu i no es prestarà el servei, és de Cent quatre mil vuit-cents Euros 
(104.800,00.-EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, 
desglossats de la següent manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 52.400,00 € G/60101/23100/48901 

2019 52.400,00 € G/601/231/489 

 
, i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Cinquanta mil quatre-cents euros (50.400,00,.-EUR), per a cadascuna de les 
anualitats detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el 
nombre d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per 
hora de trenta-set Euros amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació 
serà lliurada prèvia presentació, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada 
any de vigència del conveni,  per part del Col·legi d’Advocats de Terrassa del certificat 
conforme s’han realitzat efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, 
aportats per a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa en la consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada 
aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a 
màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per la 
Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé 
mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa al qual haurà de 
donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció Social. En qualsevol dels dos 
casos, aquests informes incorporaran la informació econòmica necessària i suficient 
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
l’actuació, i aniran acompanyats de comptes justificatius. 
 
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 
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal. 
 
Quart.-  DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Col·legi d’Advocats de Terrassa.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, amb 
l’objecte de prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de 
pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge 
principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar 
objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import 
màxim de 119.200 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019.- 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 ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de 
lloguer, i per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
2. És deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
 
3. D’acord amb l’article 3.b) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 

Llobregat, d’entre les finalitats essencials del col·legi destaca la de vetllar per tal 
que l’exercici professional de l’advocacia respongui al interessos i les necessitats de 
la societat actual amb llibertat, independència, dignitat, probitat i responsabilitat, en 
compliment de la seva funció social. 

 
4. Vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i 
assessorament a les persones amb dificultats de pagament davant entitats 
financeres pel manteniment dels seus habitatges habituals i permanents, així com 
garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els 
ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en 
l’àmbit de l’habitatge. 

 
5. De les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha de 

vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
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seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de 
col·laboració més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la 
ciutadania un tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
6. L’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar 
objecte, cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc 
d’exclusió residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del 
Servei d’Acció Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic 
als ens locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
7. Respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat 
anterior i es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens 
locals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics 
promovent, entre d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els 
desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat, reconeix que 
l’exercici professional de l’advocacia respongui al interessos i les necessitats de la 
societat actual, en compliment de la seva funció social. I això es tradueix en el fet de 
participar en la resolució dels problemes que pateix la societat, com ara els 
desnonaments.   
 
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. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que 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.  
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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 l'apartat 3.4.i.3) i 8.6 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.- CONVALIDAR, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, per 
al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de 
la qual es transcriu a continuació:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT PER AL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE 
(SIDH). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................; assistida per la secretària delegada,  Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm.: .......................... 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat l’Excel·lentíssim 
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent 

d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes 
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges i de les rendes de lloguer, i 
per aquest motiu, ha establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei d’atenció ciutadana.  

 
II. Que és deure de les administracions locals vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, 

evitant la pèrdua del mateix i el risc d’exclusió residencial. 
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III. Que d’acord amb l’article 3.b) dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 

Llobregat, d’entre les finalitats essencials del col·legi destaca la de vetllar per tal que 
l’exercici professional de l’advocacia respongui al interessos i les necessitats de la 
societat actual amb llibertat, independència, dignitat, probitat i responsabilitat, en 
compliment de la seva funció social. 

 
IV. Que vist que s’està tramitant entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del servei SIDH-
OFIDEUTE. L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció i assessorament 
a les persones amb dificultats de pagament davant entitats financeres pel manteniment 
dels seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de 
resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat 
al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit de l’habitatge. 

 
V. Que de les obligacions recollides en l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona ha 

de vetllar per garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat qualificat 
seleccionat pels Col·legis d’Advocats que col·laboren amb la corporació. És amb 
aquesta finalitat que la Diputació de Barcelona ha de cercar les vies de col·laboració 
més adients amb aquests col·legis professionals que garanteixin a la ciutadania un 
tracte igualitari, especialitzat i de proximitat. 

 
VI. Que l’activitat a convenir pretén prestar un servei d’atenció a les persones amb 

dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra 
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats 
financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
cercant les solucions més adients per evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió 
residencial. Aquesta activitat coincideix plenament amb la missió del Servei d’Acció 
Social, basada en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
VII. Que respecte dels objectius d’interès comú de les parts del conveni, el de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei d’Acció Social ha estat esmentat a l’apartat anterior i 
es fonamenta en la prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la 
demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics promovent, entre 
d’altres, la inclusió social, la lluita contra la pobresa i reduint els desnonaments. 

 
Per la seva banda, el Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat, reconeix que 
l’exercici professional de l’advocacia respongui al interessos i les necessitats de la 
societat actual, en compliment de la seva funció social. I això es tradueix en el fet de 
participar en la resolució dels problemes que pateix la societat, com ara els 
desnonaments.       

 
VIII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat per prestar un servei d’atenció 
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a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la 
compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les 
entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, 
amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. El servei 
també orienta i assessora a persones consumidores en situació de vulnerabilitat que han 
detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari, 
d’acord amb la legislació vigent en la matèria. El seu propòsit és garantir una unitat 
d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la 
proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari. 
 
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats. La designació lletrada tindrà en compte l’especialització i experiència en l’àmbit 
objecte d’aquest conveni i serà preferiblement de caràcter bianual, per tal de mantenir la 
qualitat i bon desenvolupament de la gestió del servei, sempre que existeixi consens entre 
les parts sotasignats i que no existeixin impediments legals. 
 
Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del SIDH 
són: 
 
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei 

és prestat per un servei municipal o comarcal. Les seves obligacions queden recollides a 
l’Annex del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per al funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari 
(SIDH-OFIDEUTE). 

 
2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi de l’Advocacia de 

Sant Feliu de Llobregat es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. 
Realitza l’entrevista amb la persona o família afectada, l’informa de les responsabilitats 
en què recau en cas d’impagament del préstec o crèdit hipotecari o de les rendes de 
lloguer, i valora el cas d’acord amb la informació i documentació facilitada. 

 
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el 

cas, l’advocat del SIDH informa l’afectat/da de les possibles vies d’acord amb l’entitat 
financera o propietat de l’immoble i valora la proposta més adient en cada cas, acordant-
la amb l’afectat/da, per enviar-la a l’entitat financera o a la propietat. Aquesta proposta 
bàsica ha de ser tramesa a Ofideute mitjançant l’aplicatiu informàtic Habicat proporcionat 
per Ofideute. 

 
4. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, en col·laboració amb el SAC, 

fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En 
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop 
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la 
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau, 
es podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos 
que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que 
els titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o que 
l’acord al que s’ha arribat tingui una complexitat determinada. 

  
Quart.- El total d’hores de prestació serà de 32 hores setmanals, repartides pels diferents 
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que son competència de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

350 

Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu 
de Llobregat per a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals 
previstes. 
 
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del  càlcul de 
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a 
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es 
contenen en el pacte tercer. 
 
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la 
vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de festiu i no 
es prestarà el servei, és de cent dinou mil dos-cents Euros (119.200,00.-EUR), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, desglossats de la següent manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 59.600,00 € G/60101/23100/48901 

2019 59.600,00 € G/601/231/489 

 
 i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Cinquanta-set mil sis-cents euros (57.600,00,.-EUR), per a cadascuna de les anualitats 
detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores 
establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set euros 
amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, 
com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per part del 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat del certificat conforme s’han realitzat 
efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, aportats per a 
les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat 
en la consecució dels objectius previstos en el present conveni. L’adequada aplicació 
d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un informe emès, com a màxim fins als 
tres mesos posteriors a cada any de vigència del conveni, per la Comissió Mixta de 
coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat al qual haurà de donar la seva 
conformitat el cap del Servei d’Acció Social. En qualsevol dels dos casos, aquests informes 
incorporaran la informació econòmica necessària i suficient que permeti identificar les 
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats 
de comptes justificatius. 
 
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre 
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, conjuntament. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de: 
 

- Instrumentalitzar la col·laboració amb els municipis acollidors del servei. 

- Difondre el servei entre els municipis de la província de Barcelona. 

- Coordinar les formacions destinades als professionals del servei que seran organitzades 
tant per Ofideute, com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament. 
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- Comprometre’s econòmicament per assumir els costos de professionals especialitzats 
per a la prestació del servei en funció de les hores de setmanals previstes. 

 
Sisè- El Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat remetrà a la Diputació de Barcelona, 
en un termini no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització de cada 
any de vigència del present conveni, la documentació següent: 
 
 Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts 
 
 Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi d’Advocats on es faci constar el nombre 

d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els llocs de 
realització del servei.  

 
Setè.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat es compromet a: 
 

- Seleccionar els professionals especialitzats que prestaran el SIDH tenint en compte que 
hauran d’acreditar coneixements i experiència en la matèria objecte del servei.  

- Vetllar perquè els professionals seleccionats compleixin els requisits de formació 
establerts a la normativa d’assistència jurídica gratuïta.  

- Vetllar perquè els professionals assisteixin a les formacions relacionades amb els 
objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de 
Barcelona, o conjuntament. 

- Garantir que els professionals que prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua 
que esculli el ciutadà que accedeixi al SIDH, d’entre les dues llengües oficials a 
Catalunya.  

- Fer constar la participació de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa 
i en els cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 

 
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar, coordinar i valorar les accions específiques 
que es duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest 
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació, tramitació i prestació del 
servei, es constituirà una Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una 
designada per  la Diputació de Barcelona, l’altra designada pel Col·legi d’Advocats de Sant 
Feliu de Llobregat), que estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin 
convenients, adequadament quantificades, si s’escau, pel que fa als seus aspectes econòmics. 
 
Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants per tal 
de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant. 
 
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el 
consentiment escrit de les dues parts. 
 
Onzè.- La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de 
desembre del 2019, podent-se aprovar la seva pròrroga, per acord exprés de les parts, per un 
període de fins a 4 anys addicionals. En cas de pròrroga, les parts, podran introduir les 
modificacions que considerin escaients. 
 
Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva 
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè. 
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Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de 
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat es comprometen i s’obliguen a: 
 
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 

compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

2.  Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, esmentat. 

3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i/o la 
Diputació de Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i la Diputació de Barcelona es comprometen a no 
difondre aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé 
mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense 
consentiment previ per escrit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest 
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la 
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat. 

 
Catorzè.- Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, 
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A 
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent 
per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.” 

 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona, durant la vigència del present conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la 
consideració de festiu i no es prestarà el servei, és de Cent dinou mil dos-cents Euros 
(119.200,00.-EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, 
desglossats de la següent manera: 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Aportació 
Econòmica 

2018 59.600,00 € G/60101/23100/48901 

2019 59.600,00 € G/601/231/489 

 
i condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Cinquanta-set mil sis-cents euros (57.600,00,.-EUR), per a cadascuna de les 
anualitats detallades, que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el 
nombre d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per 
hora de trenta-set Euros amb cinquanta cèntims (37,50.- Euros). Aquesta aportació 
serà lliurada prèvia presentació, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada 
any de vigència del conveni,  per part del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
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Llobregat del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores de prestació 
acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
- Dos mil euros (2.000,00.-EUR), per a cadascuna de les anualitats detallades, 
aportats per a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Sant Feliu de Llobregat en la consecució dels objectius previstos en el present 
conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un 
informe emès, com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de vigència del 
conveni, per la Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït 
formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant 
Feliu de Llobregat al qual haurà de donar la seva conformitat el cap del Servei d’Acció 
Social. En qualsevol dels dos casos, aquests informes incorporaran la informació 
econòmica necessària i suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos 
vinculats al desenvolupament de l’actuació, i aniran acompanyats de comptes 
justificatius. 
 
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.-  DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat.” 

 
Demana la paraula el diputat senyor Funes (ENTESA) i diu: També, el mateix, 
presidenta. A la Comissió en poden parlar amb més calma, però ens interessaria saber 
l’impacte dels deutes de lloguer quin està sent, per anar analitzant la situació, perquè 
la nostra sensació és que, inicialment, això va començar pels deutes hipotecaris però 
que, segurament, estem creixent en deutes de lloguer i, per tant, demanaríem poder 
analitzar-ho en la Comissió que decideixi el Govern. 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social", en 
el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019", per un import de 10.984.472,37 €.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de 18 de desembre de 2017 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
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l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador 
(AJG 689/17). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han 
de distribuir per criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte 
finançat, que s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits per a la 

concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6.b). 

b) No requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 25). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2018 s’inclou el fons “Finançament de l’àmbit de 

Benestar Social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport 
econòmic per al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics 
(competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. Els seus 
destinataris són els Consells Comarcals i mancomunitats de municipis constituïts 
com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials i els Ajuntaments de 
municipis de la demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 

 
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són: 
 

 Els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de 
Benestar Social calculada en base tram poblacional, corresponent al municipi, 
prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d‘1 
de gener de 2017. 

 

 Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a 
més de la població (padró municipal d’habitats, INE 2017) també es té en compte 
la superfície total (suma de la superfície de tots els municipis que conformen 
cada Àrea Bàsica Supramunicipal) i el nombre de municipis menor de 20.000 
habitants que conformen cada Àrea Bàsica Supramunicipal.  

 

 Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi: 
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-2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000 
habitants. 
-2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants. 
-2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants. 
-3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants. 

 

 Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi un mínim de 1.500 
euros a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior a 1.500 euros 

 

 Cal aplicar una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap Ajuntament 
destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import 
concedit el 2017 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar 
social”. 

 

 Cal aplicar una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap municipi 
situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol 
situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es 
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al 
primer municipi del tram immediatament inferior. 

 

 Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents 
ràtios: 

 
- 0,18€/habitant en funció de les dades poblacionals (INE a 1/1/ de 2017) 
- 25€/km2 en funció de les dades de superfície resultants de sumar la superfície 

de tots els municipis que conformen l’Àrea Bàsica Supramunicipal (menors de 
20.000 habitants). 

- 450€/municipi en funció del la suma de nombre de municipis que conformen 
cada una de les Àrees Bàsiques Supramunicipals (menors de 20.000 
habitants). 

 

 Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de 
prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteixi un 
mínim de 35.000 euros a aquelles Àrees Bàsiques Supramunicipals que, un cop 
aplicada la ràtio anterior, els correspongui un import inferior a 35.000 euros. 

 
6. Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics 

(serveis socials bàsics d'atenció social, servei d'atenció domiciliària, serveis 
residencials d’estada limitada, serveis de menjador social, serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial a infants i adolescents, prestacions econòmiques 
d'urgència social i serveis de distribució d’aliments o anàlegs). El 50%, restant, es 
pot destinar a programes socials (vinculats a persones amb: drogodependències i 
altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; a infància, 
adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social). També a subvencionar 
entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi. 
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7. Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que 

desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, persones 
amb discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió social o 
arranjament d'habitatges. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, 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). 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2016, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 
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 concessió del fons de prestació ”Finançament de l’àmbit de 
Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els criteris de distribució especificats en la 
part expositiva d’aquest dictamen:  
 
AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
IMPORT 

CONCEDIT 2017 
IMPORT 

CONCEDIT 2018 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 
CODI XGL 

Abrera P0800100J 12.363        35.182,08 €         35.605,44 €  1803000371/1 18/Y/249326 

Aguilar de Segarra P0800200H 263          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/2 18/Y/249325 

Aiguafreda P0801400C 2.514          8.659,17 €           8.824,14 €  1803000371/3 18/Y/249324 

Alella P0800300F 9.625        33.808,32 €         33.783,75 €  1803000371/4 18/Y/249323 

Alpens P0800400D 277          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/5 18/Y/249322 

Ametlla del Vallès, L' P0800500A 8.368        29.262,87 €         29.371,68 €  1803000371/6 18/Y/249321 

Arenys de Mar P0800600I 15.368        43.928,64 €         44.259,84 €  1803000371/7 18/Y/249320 

Arenys de Munt P0800700G 8.728        30.319,38 €         30.635,28 €  1803000371/8 18/Y/249319 

Argençola P0800800E 220          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/9 18/Y/249318 

Argentona P0800900C 12.133        34.706,88 €         34.943,04 €  1803000371/10 18/Y/249317 

Artés P0801000A 5.585        19.641,96 €         19.603,35 €  1803000371/11 18/Y/249316 

Avià P0801100I 2.249          7.922,07 €           7.893,99 €  1803000371/12 18/Y/249315 

Avinyó P0801200G 2.240          7.764,12 €           7.862,40 €  1803000371/13 18/Y/249314 

Avinyonet del Penedès P0801300E 1.653          5.844,15 €           5.802,03 €  1803000371/14 18/Y/249313 

Badalona P0801500J 215.848       500.270,88 €        500.767,36 €  1803000371/15 18/Y/249312 

Badia del Vallès P0831200A 13.466        38.828,16 €         38.782,08 €  1803000371/16 18/Y/249311 

Bagà P0801600H 2.149          7.588,62 €           7.542,99 €  1803000371/17 18/Y/249310 

Balenyà P0801700F 3.665        13.004,55 €         12.864,15 €  1803000371/18 18/Y/249309 

Balsareny P0801800D 3.240        11.530,35 €         11.372,40 €  1803000371/19 18/Y/249308 

Barberà del Vallès P0825200I 32.860        78.468,48 €         78.535,40 €  1803000371/20 18/Y/249307 

Begues P0802000J 6.830        23.643,36 €         23.973,30 €  1803000371/21 18/Y/249306 

Bellprat P0802100H 74          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/22 18/Y/249305 

Berga P0802200F 16.115        46.584,00 €         46.411,20 €  1803000371/23 18/Y/249304 

Bigues i Riells P0802300D 8.957        31.291,65 €         31.439,07 €  1803000371/24 18/Y/249303 

Borredà P0802400B 480          1.737,45 €           1.684,80 €  1803000371/25 18/Y/249302 
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Bruc, El P0802500I 1.988          7.069,14 €           6.977,88 €  1803000371/26 18/Y/249301 

Brull, El P0802600G 258          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/27 18/Y/249300 

Cabanyes, Les P0802700E 947          3.309,93 €           3.323,97 €  1803000371/28 18/Y/249299 

Cabrera d'Anoia P0802800C 1.364          4.742,01 €           4.787,64 €  1803000371/29 18/Y/249298 

Cabrera de Mar P0802900A 4.594        15.981,03 €         16.124,94 €  1803000371/30 18/Y/249297 

Cabrils P0803000I 7.296        25.577,37 €         25.608,96 €  1803000371/31 18/Y/249296 

Calaf P0803100G 3.477        12.018,24 €         12.204,27 €  1803000371/32 18/Y/249295 

Calders P0803400A 962          3.345,03 €           3.376,62 €  1803000371/33 18/Y/249294 

Caldes de Montbui P0803300C 17.187        49.354,56 €         49.498,56 €  1803000371/34 18/Y/249293 

Caldes d'Estrac P0803200E 2.823          9.708,66 €           9.908,73 €  1803000371/35 18/Y/249292 

Calella P0803500H 18.481        52.752,96 €         53.225,28 €  1803000371/36 18/Y/249291 

Calldetenes P0822400H 2.446          8.487,18 €           8.585,46 €  1803000371/37 18/Y/249290 

Callús P0803700D 2.067          7.220,07 €           7.255,17 €  1803000371/38 18/Y/249289 

Calonge de Segarra P0803600F 198          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/39 18/Y/249288 

Campins P0803800B 498          1.649,70 €           1.747,98 €  1803000371/40 18/Y/249287 

Canet de Mar P0803900J 14.423        41.137,92 €         41.538,24 €  1803000371/41 18/Y/249286 

Canovelles P0804000H 16.145        45.898,56 €         46.497,60 €  1803000371/42 18/Y/249285 

Cànoves i Samalús P0804100F 2.906        10.084,23 €         10.200,06 €  1803000371/43 18/Y/249284 

Canyelles P0804200D 4.388        15.468,57 €         15.401,88 €  1803000371/44 18/Y/249283 

Capellades P0804300B 5.225        18.346,77 €         18.339,75 €  1803000371/45 18/Y/249282 

Capolat P0804400J 99          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/46 18/Y/249281 

Cardedeu P0804500G 18.210        52.295,04 €         52.444,80 €  1803000371/47 18/Y/249280 

Cardona P0804600E 4.728        16.760,25 €         16.595,28 €  1803000371/48 18/Y/249279 

Carme P0804700C 791          2.776,41 €           2.776,41 €  1803000371/49 18/Y/249278 

Casserres P0804800A 1.557          5.363,28 €           5.465,07 €  1803000371/50 18/Y/249277 

Castell de l'Areny P0805600D 69          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/51 18/Y/249276 

Castellar de n'Hug P0805100E 159          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/52 18/Y/249275 

Castellar del Riu P0804900I 166          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/53 18/Y/249274 

Castellar del Vallès P0805000G 23.776        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/54 18/Y/249273 

Castellbell i el Vilar P0805200C 3.618        12.579,84 €         12.699,18 €  1803000371/55 18/Y/249272 

Castellbisbal P0805300A 12.297        35.357,76 €         35.415,36 €  1803000371/56 18/Y/249271 

Castellcir P0805400I 723          2.548,26 €           2.537,73 €  1803000371/57 18/Y/249270 

Castelldefels P0805500F 65.954       155.091,88 €        157.630,06 €  1803000371/58 18/Y/249269 

Castellet i la Gornal P0805700B 2.233          7.697,43 €           7.837,83 €  1803000371/59 18/Y/249268 

Castellfollit de Riubregós P0805900H 160          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/60 18/Y/249267 

Castellfollit del Boix P0805800J 440          1.572,48 €           1.544,40 €  1803000371/61 18/Y/249266 

Castellgalí P0806000F 2.017          7.002,45 €           7.079,67 €  1803000371/62 18/Y/249265 

Castellnou de Bages P0806100D 1.303          4.517,37 €           4.573,53 €  1803000371/63 18/Y/249264 

Castellolí P0806200B 599          2.011,23 €           2.102,49 €  1803000371/64 18/Y/249263 

Castellterçol P0806300J 2.374          8.252,01 €           8.332,74 €  1803000371/65 18/Y/249262 

Castellví de la Marca P0806400H 1.554          5.422,95 €           5.454,54 €  1803000371/66 18/Y/249261 

Castellví de Rosanes P0806500E 1.826          6.342,57 €           6.409,26 €  1803000371/67 18/Y/249260 

Centelles P0806600C 7.417        26.009,10 €         26.033,67 €  1803000371/68 18/Y/249259 

Cercs P0826800E 1.166          4.152,33 €           4.092,66 €  1803000371/69 18/Y/249258 

Cerdanyola del Vallès P0826600I 57.723       137.527,77 €        137.957,97 €  1803000371/70 18/Y/249257 

Cervelló P0806700A 8.909        31.102,11 €         31.270,59 €  1803000371/71 18/Y/249256 

Collbató P0806800I 4.394        15.429,96 €         15.422,94 €  1803000371/72 18/Y/249255 

Collsuspina P0806900G 338          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/73 18/Y/249254 

Copons P0807000E 316          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/74 18/Y/249253 

Corbera de Llobregat P0807100C 14.439        40.803,84 €         41.584,32 €  1803000371/75 18/Y/249252 

Cornellà de Llobregat P0807200A 86.610       205.712,08 €        206.997,90 €  1803000371/76 18/Y/249251 

Cubelles P0807300I 14.715        42.071,04 €         42.379,20 €  1803000371/77 18/Y/249250 

Dosrius P0807400G 5.198        18.090,54 €         18.244,98 €  1803000371/78 18/Y/249249 

Esparreguera P0807500D 21.889        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/79 18/Y/249248 

Esplugues de Llobregat P0807600B 45.890       109.301,87 €        109.677,10 €  1803000371/80 18/Y/249247 

Espunyola, L' P0807700J 240          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/81 18/Y/249246 

Estany, L' P0807800H 405          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/82 18/Y/249245 

Figaró-Montmany P0813300A 1.077          3.832,92 €           3.780,27 €  1803000371/83 18/Y/249244 

Fígols P0807900F 42          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/84 18/Y/249243 

Fogars de la Selva P0808100B 1.448          5.096,52 €           5.082,48 €  1803000371/85 18/Y/249242 

Fogars de Montclús P0808000D 458          1.621,62 €           1.607,58 €  1803000371/86 18/Y/249241 

Folgueroles P0808200J 2.298          8.065,98 €           8.065,98 €  1803000371/87 18/Y/249240 
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Fonollosa P0808300H 1.412          4.917,51 €           4.956,12 €  1803000371/88 18/Y/249239 

Font-rubí P0808400F 1.358          4.784,13 €           4.766,58 €  1803000371/89 18/Y/249238 

Franqueses del Vallès, 
Les 

P0808500C 19.584        55.920,96 €         56.401,92 €  1803000371/90 18/Y/249237 

Gaià P0808900E 162          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/91 18/Y/249236 

Gallifa P0808600A 180          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/92 18/Y/249235 

Garriga, La P0808700I 15.984        45.826,56 €         46.033,92 €  1803000371/93 18/Y/249234 

Gavà P0808800G 46.538       110.575,74 €        111.225,82 €  1803000371/94 18/Y/249233 

Gelida P0809000C 7.299        25.405,38 €         25.619,49 €  1803000371/95 18/Y/249232 

Gironella P0809100A 4.808        16.949,79 €         16.876,08 €  1803000371/96 18/Y/249231 

Gisclareny P0809200I 27          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/97 18/Y/249230 

Granada, La P0809300G 2.112          7.339,41 €           7.413,12 €  1803000371/98 18/Y/249229 

Granera P0809400E 78          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/99 18/Y/249228 

Granollers P0809500B 60.695       143.815,86 €        145.061,05 €  1803000371/100 18/Y/249227 

Gualba P0809600J 1.423          5.005,26 €           4.994,73 €  1803000371/101 18/Y/249226 

Guardiola de Berguedà P0809800F 904          3.148,47 €           3.173,04 €  1803000371/102 18/Y/249225 

Gurb P0809900D 2.616          8.982,09 €           9.182,16 €  1803000371/103 18/Y/249224 

Hospitalet de Llobregat, 
L' 

P0810000J 257.349       591.145,28 €        597.049,68 €  1803000371/104 18/Y/249223 

Hostalets de Pierola, Els P0816100B 2.901        10.147,41 €         10.182,51 €  1803000371/105 18/Y/249222 

Igualada P0810100H 39.316        93.178,93 €         93.965,24 €  1803000371/106 18/Y/249221 

Jorba P0810200F 823          2.916,81 €           2.888,73 €  1803000371/107 18/Y/249220 

L'Esquirol P0825400E  2.161          7.609,68 €           7.585,11 €  1803000371/108 18/Y/249219 

Llacuna, La P0810300D 863          3.060,72 €           3.029,13 €  1803000371/109 18/Y/249218 

Llagosta, La P0810400B 13.343        38.151,36 €         38.427,84 €  1803000371/110 18/Y/249217 

Lliçà d'Amunt P0810600G 14.933        42.505,92 €         43.007,04 €  1803000371/111 18/Y/249216 

Lliçà de Vall P0810700E 6.386        22.358,70 €         22.414,86 €  1803000371/112 18/Y/249215 

Llinars del Vallès P0810500I 9.749        34.106,67 €         34.218,99 €  1803000371/113 18/Y/249214 

Lluçà P0810800C 279          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/114 18/Y/249213 

Malgrat de Mar P0810900A 18.345        52.689,60 €         52.833,60 €  1803000371/115 18/Y/249212 

Malla P0811000I 264          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/116 18/Y/249211 

Manlleu P0811100G 20.007        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/117 18/Y/249210 

Manresa P0811200E 75.152       178.657,28 €        179.613,28 €  1803000371/118 18/Y/249209 

Marganell P0824200J 254          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/119 18/Y/249208 

Martorell P0811300C 27.681        66.071,55 €         66.157,59 €  1803000371/120 18/Y/249207 

Martorelles P0811400A 4.742        16.584,75 €         16.644,42 €  1803000371/121 18/Y/249206 

Masies de Roda, Les P0811500H 714          2.506,14 €           2.506,14 €  1803000371/122 18/Y/249205 

Masies de Voltregà, Les P0811600F 3.140        11.126,70 €         11.021,40 €  1803000371/123 18/Y/249204 

Masnou, El P0811700D 23.288        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/124 18/Y/249203 

Masquefa P0811800B 8.514        29.434,86 €         29.884,14 €  1803000371/125 18/Y/249202 

Matadepera P0811900J 9.186        31.533,84 €         32.242,86 €  1803000371/126 18/Y/249201 

Mataró P0812000H 126.127       291.199,44 €        292.614,64 €  1803000371/127 18/Y/249200 

Mediona P0812100F 2.251          8.009,82 €           7.901,01 €  1803000371/128 18/Y/249199 

Moià P0813700B 6.065        20.909,07 €         21.288,15 €  1803000371/129 18/Y/249198 

Molins de Rei P0812200D 25.492        60.608,01 €         60.925,88 €  1803000371/130 18/Y/249197 

Mollet del Vallès P0812300B 51.128       123.063,49 €        122.195,92 €  1803000371/131 18/Y/249196 

Monistrol de Calders P0812700C 677          2.453,49 €           2.376,27 €  1803000371/132 18/Y/249195 

Monistrol de Montserrat P0812600E 2.935        10.063,17 €         10.301,85 €  1803000371/133 18/Y/249194 

Montcada i Reixac P0812400J 35.063        83.176,78 €         83.800,57 €  1803000371/134 18/Y/249193 

Montclar P0812900I 121          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/135 18/Y/249192 

Montesquiu P0813000G 960          3.267,81 €           3.369,60 €  1803000371/136 18/Y/249191 

Montgat P0812500G 11.748        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/137 18/Y/249190 

Montmajor P0813100E 459          1.653,21 €           1.611,09 €  1803000371/138 18/Y/249189 

Montmaneu P0813200C 153          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/139 18/Y/249188 

Montmeló P0813400I 8.748        30.831,84 €         30.705,48 €  1803000371/140 18/Y/249187 

Montornès del Vallès P0813500F 16.240        46.707,84 €         46.771,20 €  1803000371/141 18/Y/249186 

Montseny P0813600D 343          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/142 18/Y/249185 

Muntanyola P0812800A 613          2.120,04 €           2.151,63 €  1803000371/143 18/Y/249184 

Mura P0813800J 227          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/144 18/Y/249183 

Navarcles P0813900H 5.950        21.017,88 €         20.884,50 €  1803000371/145 18/Y/249182 

Navàs P0814000F 6.020        21.217,95 €         21.130,20 €  1803000371/146 18/Y/249181 

Nou de Berguedà, La P0814100D 157          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/147 18/Y/249180 
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Òdena P0814200B 3.614        12.660,57 €         12.685,14 €  1803000371/148 18/Y/249179 

Olèrdola P0814400H 3.565        12.386,79 €         12.513,15 €  1803000371/149 18/Y/249178 

Olesa de Bonesvalls P0814500E 1.734          6.047,73 €           6.086,34 €  1803000371/150 18/Y/249177 

Olesa de Montserrat P0814600C 23.552        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/151 18/Y/249176 

Olivella P0814700A 3.655        12.527,19 €         12.829,05 €  1803000371/152 18/Y/249175 

Olost P0814800I 1.197          4.159,35 €           4.201,47 €  1803000371/153 18/Y/249174 

Olvan P0814300J 844          3.001,05 €           2.962,44 €  1803000371/154 18/Y/249173 

Orís P0814900G 316          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/155 18/Y/249172 

Oristà P0815000E 547          1.919,97 €           1.919,97 €  1803000371/156 18/Y/249171 

Orpí P0815100C 134          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/157 18/Y/249170 

Òrrius P0815200A 694          2.464,02 €           2.435,94 €  1803000371/158 18/Y/249169 

Pacs del Penedès P0815300I 902          3.137,94 €           3.166,02 €  1803000371/159 18/Y/249168 

Palafolls P0815400G 9.171        32.056,83 €         32.190,21 €  1803000371/160 18/Y/249167 

Palau-solità i Plegamans P0815500D 14.626        41.742,72 €         42.122,88 €  1803000371/161 18/Y/249166 

Pallejà P0815600B 11.416        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/162 18/Y/249165 

Palma de Cervelló, La P5831301F 2.998        10.530,00 €         10.522,98 €  1803000371/163 18/Y/249164 

Papiol, El P0815700J 4.102        14.303,25 €         14.398,02 €  1803000371/164 18/Y/249163 

Parets del Vallès P0815800H 18.970        54.250,56 €         54.633,60 €  1803000371/165 18/Y/249162 

Perafita P0815900F 411          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/166 18/Y/249161 

Piera P0816000D 15.194        43.202,88 €         43.758,72 €  1803000371/167 18/Y/249160 

Pineda de Mar P0816200J 26.349        62.713,60 €         62.974,11 €  1803000371/168 18/Y/249159 

Pla del Penedès, El P0816300H 1.232          4.398,03 €           4.324,32 €  1803000371/169 18/Y/249158 

Pobla de Claramunt, La P0816400F 2.190          7.578,09 €           7.686,90 €  1803000371/170 18/Y/249157 

Pobla de Lillet, La P0816500C 1.097          3.896,10 €           3.850,47 €  1803000371/171 18/Y/249156 

Polinyà P0816600A 8.383        29.133,00 €         29.424,33 €  1803000371/172 18/Y/249155 

Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J 3.794        13.071,24 €         13.316,94 €  1803000371/173 18/Y/249154 

Pontons P0816700I 456          1.590,03 €           1.600,56 €  1803000371/174 18/Y/249153 

Prat de Llobregat, El P0816800G 63.897       151.662,23 €        152.713,83 €  1803000371/175 18/Y/249152 

Prats de Lluçanès P0817000C 2.533          9.003,15 €           8.890,83 €  1803000371/176 18/Y/249151 

Prats de Rei, Els P0816900E 535          2.216,77 €           1.995,09 €  1803000371/177 18/Y/249150 

Premià de Dalt P0823000E 10.345        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/178 18/Y/249149 

Premià de Mar P0817100A 28.049        66.599,74 €         67.037,11 €  1803000371/179 18/Y/249148 

Puigdàlber P0817300G 506          1.797,12 €           1.776,06 €  1803000371/180 18/Y/249147 

Puig-reig P0817400E 4.086        14.471,73 €         14.341,86 €  1803000371/181 18/Y/249146 

Pujalt P0817500B 203          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/182 18/Y/249145 

Quar, La P0817600J 57          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/183 18/Y/249144 

Rajadell P0817700H 536          1.870,83 €           1.881,36 €  1803000371/184 18/Y/249143 

Rellinars P0817800F 735          2.537,73 €           2.579,85 €  1803000371/185 18/Y/249142 

Ripollet P0817900D 37.899        89.978,72 €         90.578,61 €  1803000371/186 18/Y/249141 

Roca del Vallès, La P0818000B 10.536        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/187 18/Y/249140 

Roda de Ter P0818200H 6.125        21.467,16 €         21.498,75 €  1803000371/188 18/Y/249139 

Rubí P0818300F 75.568       179.649,13 €        180.607,52 €  1803000371/189 18/Y/249138 

Rubió P0818400D 230          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/190 18/Y/249137 

Rupit i Pruit P0818500A 281          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/191 18/Y/249136 

Sabadell P0818600I 209.931       483.130,72 €        487.039,92 €  1803000371/192 18/Y/249135 

Sagàs P0818700G 155          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/193 18/Y/249134 

Saldes P0818900C 275          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/194 18/Y/249133 

Sallent P0819000A 6.594        23.137,92 €         23.144,94 €  1803000371/195 18/Y/249132 

Sant Adrià de Besòs P0819300E 36.624        87.225,44 €         87.531,36 €  1803000371/196 18/Y/249131 

Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 86          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/197 18/Y/249130 

Sant Andreu de la Barca P0819500J 27.303        65.567,26 €         65.254,17 €  1803000371/198 18/Y/249129 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 10.758        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/199 18/Y/249128 

Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 6.005        20.575,62 €         21.077,55 €  1803000371/200 18/Y/249127 

Sant Bartomeu del Grau P0819800D 858          2.983,50 €           3.011,58 €  1803000371/201 18/Y/249126 

Sant Boi de Llobregat P0819900B 82.142       196.940,78 €        196.319,38 €  1803000371/202 18/Y/249125 

Sant Boi de Lluçanès P0820000H 515          1.849,77 €           1.807,65 €  1803000371/203 18/Y/249124 

Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 3.310        11.684,79 €         11.618,10 €  1803000371/204 18/Y/249123 

Sant Celoni P0820100F 17.588        50.515,20 €         50.653,44 €  1803000371/205 18/Y/249122 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 4.038        14.124,24 €         14.173,38 €  1803000371/206 18/Y/249121 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 89.516       212.521,19 €        213.943,24 €  1803000371/207 18/Y/249120 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

360 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
IMPORT 

CONCEDIT 2017 
IMPORT 

CONCEDIT 2018 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 
CODI XGL 

Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 980          3.415,23 €           3.439,80 €  1803000371/208 18/Y/249119 

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 2.648          9.122,49 €           9.294,48 €  1803000371/209 18/Y/249118 

Sant Esteve Sesrovires P0820700C 7.670        26.830,44 €         26.921,70 €  1803000371/210 18/Y/249117 

Sant Feliu de Codines P0820900I 6.045        20.947,68 €         21.217,95 €  1803000371/211 18/Y/249116 

Sant Feliu de Llobregat P0821000G 44.198       105.365,54 €        105.633,22 €  1803000371/212 18/Y/249115 

Sant Feliu Sasserra P0821100E 606          2.148,12 €           2.127,06 €  1803000371/213 18/Y/249114 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 8.664        30.361,50 €         30.410,64 €  1803000371/214 18/Y/249113 

Sant Fruitós de Bages P0821200C 8.512        29.438,37 €         29.877,12 €  1803000371/215 18/Y/249112 

Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 3.453        12.151,62 €         12.120,03 €  1803000371/216 18/Y/249111 

Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1.295          4.534,92 €           4.545,45 €  1803000371/217 18/Y/249110 

Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 30          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/218 18/Y/249109 

Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 10.802        33.808,32 €         34.218,99 €  1803000371/219 18/Y/249108 

Sant Joan Despí P0821600D 33.873        80.069,78 €         80.956,47 €  1803000371/220 18/Y/249107 

Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 242          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/221 18/Y/249106 

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 3.101        10.926,63 €         10.884,51 €  1803000371/222 18/Y/249105 

Sant Just Desvern P0821900H 17.201        48.749,76 €         49.538,88 €  1803000371/223 18/Y/249104 

Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 2.547          8.992,62 €           8.939,97 €  1803000371/224 18/Y/249103 

Sant Llorenç Savall P0822100D 2.361          8.336,25 €           8.287,11 €  1803000371/225 18/Y/249102 

Sant Martí d'Albars P0822300J 110          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/226 18/Y/249101 

Sant Martí de Centelles P0822200B 1.125          3.938,22 €           3.948,75 €  1803000371/227 18/Y/249100 

Sant Martí de Tous P0822600C 1.196          4.176,90 €           4.197,96 €  1803000371/228 18/Y/249099 

Sant Martí Sarroca P0822700A 3.197        10.877,49 €         11.221,47 €  1803000371/229 18/Y/249098 

Sant Martí Sesgueioles P0822800I 354          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/230 18/Y/249097 

Sant Mateu de Bages P0822900G 611          2.169,18 €           2.144,61 €  1803000371/231 18/Y/249096 

Sant Pere de Ribes P0823100C 30.142        71.322,38 €         72.039,38 €  1803000371/232 18/Y/249095 

Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 2.343          8.315,19 €           8.223,93 €  1803000371/233 18/Y/249094 

Sant Pere de Torelló P0823300I 2.437          8.518,77 €           8.553,87 €  1803000371/234 18/Y/249093 

Sant Pere de Vilamajor P0823400G 4.313        14.942,07 €         15.138,63 €  1803000371/235 18/Y/249092 

Sant Pere Sallavinera P0818800E 156          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/236 18/Y/249091 

Sant Pol de Mar P0823500D 5.062        17.378,01 €         17.767,62 €  1803000371/237 18/Y/249090 

Sant Quintí de Mediona P0823600B 2.170          7.444,71 €           7.616,70 €  1803000371/238 18/Y/249089 

Sant Quirze de Besora P0823700J 2.092          7.458,75 €           7.342,92 €  1803000371/239 18/Y/249088 

Sant Quirze del Vallès P0823800H 19.867        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000371/240 18/Y/249087 

Sant Quirze Safaja P0823900F 627          2.235,87 €           2.200,77 €  1803000371/241 18/Y/249086 

Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 12.749        36.443,52 €         36.717,12 €  1803000371/242 18/Y/249085 

Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 79          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/243 18/Y/249084 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.127        11.024,91 €         10.975,77 €  1803000371/244 18/Y/249083 

Sant Vicenç de Castellet P0826200H 9.300        32.414,85 €         32.643,00 €  1803000371/245 18/Y/249082 

Sant Vicenç de Montalt P0826400D 6.272        21.698,82 €         22.014,72 €  1803000371/246 18/Y/249081 

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 1.998          7.005,96 €           7.012,98 €  1803000371/247 18/Y/249080 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 27.982        66.826,79 €         66.876,98 €  1803000371/248 18/Y/249079 

Santa Cecília de Voltregà P0824300H 189          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000371/249 18/Y/249078 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 8.082        28.336,23 €         28.367,82 €  1803000384/1 18/Y/249077 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 117.597       271.794,96 €        272.825,04 €  1803000384/2 18/Y/249076 

Santa Eugènia de Berga P0824600A 2.259          7.883,46 €           7.929,09 €  1803000384/3 18/Y/249075 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1.289          4.443,66 €           4.524,39 €  1803000384/4 18/Y/249074 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 7.124        24.741,99 €         25.005,24 €  1803000384/5 18/Y/249073 

Santa Fe del Penedès P0824900E 380          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/6 18/Y/249072 

Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 9.748        33.734,61 €         34.215,48 €  1803000384/7 18/Y/249071 

Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 7.480        25.833,60 €         26.254,80 €  1803000384/8 18/Y/249070 

Santa Maria de Besora P0825300G 147          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/9 18/Y/249069 

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 858          3.022,11 €           3.011,58 €  1803000384/10 18/Y/249068 

Santa Maria de Merlès P0825500B 190          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/11 18/Y/249067 
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Santa Maria de Miralles P0825700H 123          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/12 18/Y/249066 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.286        32.270,94 €         32.593,86 €  1803000384/13 18/Y/249065 

Santa Maria d'Oló P0825800F 1.030          3.699,54 €           3.615,30 €  1803000384/14 18/Y/249064 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 25.574        61.078,84 €         61.121,86 €  1803000384/15 18/Y/249063 

Santa Susanna P0826100J 3.352        11.663,73 €         11.765,52 €  1803000384/16 18/Y/249062 

Santpedor P0819100I 7.496        26.395,20 €         26.310,96 €  1803000384/17 18/Y/249061 

Sentmenat P0826700G 8.818        30.537,00 €         30.951,18 €  1803000384/18 18/Y/249060 

Seva P0826900C 3.451        12.095,46 €         12.113,01 €  1803000384/19 18/Y/249059 

Sitges P0827000A 28.527        68.062,42 €         68.179,53 €  1803000384/20 18/Y/249058 

Sobremunt P0827100I 84          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/21 18/Y/249057 

Sora P0827200G 193          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/22 18/Y/249056 

Subirats P0827300E 3.013        10.519,47 €         10.575,63 €  1803000384/23 18/Y/249055 

Súria P0827400C 5.911        20.614,23 €         20.747,61 €  1803000384/24 18/Y/249054 

Tagamanent P0827600H 326          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/25 18/Y/249053 

Talamanca P0827700F 193          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/26 18/Y/249052 

Taradell P0827800D 6.344        22.186,71 €         22.267,44 €  1803000384/27 18/Y/249051 

Tavèrnoles P0827500J 317          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/28 18/Y/249050 

Tavertet P0828000J 116          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/29 18/Y/249049 

Teià P0828100H 6.333        21.951,54 €         22.228,83 €  1803000384/30 18/Y/249048 

Terrassa P0827900B 216.428       499.080,72 €        502.112,96 €  1803000384/31 18/Y/249047 

Tiana P0828200F 8.645        30.021,03 €         30.343,95 €  1803000384/32 18/Y/249046 

Tona P0828300D 8.114        27.908,01 €         28.480,14 €  1803000384/33 18/Y/249045 

Tordera P0828400B 16.637        47.384,64 €         47.914,56 €  1803000384/34 18/Y/249044 

Torelló P0828500I 13.995        39.965,76 €         40.305,60 €  1803000384/35 18/Y/249043 

Torre de Claramunt, La P0828600G 3.707        13.064,22 €         13.011,57 €  1803000384/36 18/Y/249042 

Torrelavit P0828700E 1.400          4.959,63 €           4.914,00 €  1803000384/37 18/Y/249041 

Torrelles de Foix P0828800C 2.243          7.725,51 €           7.872,93 €  1803000384/38 18/Y/249040 

Torrelles de Llobregat P0828900A 5.950        20.824,83 €         20.884,50 €  1803000384/39 18/Y/249039 

Ullastrell P0829000I 2.054          7.156,89 €           7.209,54 €  1803000384/40 18/Y/249038 

Vacarisses P0829100G 6.328        21.733,92 €         22.211,28 €  1803000384/41 18/Y/249037 

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.412          4.956,12 €           4.956,12 €  1803000384/42 18/Y/249036 

Vallcebre P0829300C 251          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/43 18/Y/249035 

Vallgorguina P0829500H 2.789          9.729,72 €           9.789,39 €  1803000384/44 18/Y/249034 

Vallirana P0829600F 14.784        42.266,88 €         42.577,92 €  1803000384/45 18/Y/249033 

Vallromanes P0829700D 2.514          8.862,75 €           8.824,14 €  1803000384/46 18/Y/249032 

Veciana P0829800B 167          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/47 18/Y/249031 

Vic P0829900J 43.964       103.455,93 €        105.073,96 €  1803000384/48 18/Y/249030 

Vilada P0830000F 424          1.509,30 €           1.500,00 €  1803000384/49 18/Y/249029 

Viladecans P0830200B 65.993       157.211,81 €        157.723,27 €  1803000384/50 18/Y/249028 

Viladecavalls P0830100D 7.392        25.812,54 €         25.945,92 €  1803000384/51 18/Y/249027 

Vilafranca del Penedès P0830600C 39.532        94.082,35 €         94.481,48 €  1803000384/52 18/Y/249026 

Vilalba Sasserra P0830700A 690          2.400,84 €           2.421,90 €  1803000384/53 18/Y/249025 

Vilanova de Sau P0830400H 313          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/54 18/Y/249024 

Vilanova del Camí P0830300J 12.332        35.737,92 €         35.516,16 €  1803000384/55 18/Y/249023 

Vilanova del Vallès P0831000E 5.285        18.311,67 €         18.550,35 €  1803000384/56 18/Y/249022 

Vilanova i la Geltrú P0830800I 66.077       157.673,08 €        157.924,03 €  1803000384/57 18/Y/249021 

Vilassar de Dalt P0821300A 8.961        31.425,03 €         31.453,11 €  1803000384/58 18/Y/249020 

Vilassar de Mar P0821700B 20.636        56.632,32 €         57.216,96 €  1803000384/59 18/Y/249019 

Vilobí del Penedès P0830500E 1.094          3.871,53 €           3.839,94 €  1803000384/60 18/Y/249018 

Viver i Serrateix P0830900G 173          1.500,00 €           1.500,00 €  1803000384/61 18/Y/249017 
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ALT PENEDÈS P5800013D 66.910 572,80 26 38.063,80 €  1803000389/1 18/Y/249016 

ANOIA P5800006H 78.961 858,20 32 50.067,98 €  1803000389/2 18/Y/249015 

BAGES P5800009B 99.943 1.050,50 29 57.302,24 €  1803000389/3 18/Y/249014 

BAIX LLOBREGAT P5800011H 125.002 252,20 15 35.555,36 €  1803000389/4 18/Y/249013 

BERGUEDÀ P0800015J 38.791 1.118,80 30 48.452,38 €  1803000389/5 18/Y/249012 

GARRAF P5800020I 22.758 94,50 3 35.000,00 €  1803000389/6 18/Y/249011 
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LA PLANA 

P0800024B 27.421 233,00 10 35.000,00 €  1803000386 18/Y/249010 

MARESME P5800008D 219.597 356,00 25 59.677,46 €  1803000389/7 18/Y/249009 

MOIANÈS P0800317J 13.279 338,00 10 35.000,00 €  1803000389/8 18/Y/249008 

OSONA P5800015I 63.762 861,80 35 48.772,16 €  1803000389/9 18/Y/249007 

VALLÈS OCCIDENTAL P5800007F 105.693 267,20 13 35.000,00 €  1803000389/10 18/Y/249006 

VALLÈS ORIENTAL P5800010J 291.436 709,00 37 86.833,48 €  1803000389/11 18/Y/249005 

 
Subtotal Aportació Ajuntaments 10.419.747,51 € 

Subtotal Aportació Àrees Bàsiques 
Supramunicipals 

564.724,86 € 

Aportació total Diputació de Barcelona 10.984.472,37 € 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de deu milions nou-cents 
vuitanta-quatre mil quatre-cents setanta-dos euros amb trenta-set cèntims 
10.984.472,37 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: un import de 
10.419.747,51 € a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/462.50, un import de 
529.724,86 € a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/465.50, i un import de 
35.000,00 € a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/463.50 del pressupost de la 
Corporació de l’any 2018. 
 
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord 
primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació 
expressa del fons, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat s’ha 
de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. Cas de no 
presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però 
s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen 

les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del 

tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la 
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delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris 
admesos. 

 
2. Execució 
 

2.1. Els Ajuntaments i les Àrees Bàsiques Supramunicipals podran destinar l’ajut 
econòmic a qualsevol de les següents actuacions: 

 
a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics: 

 Serveis socials bàsics d’atenció social 
 Servei d’atenció domiciliària 
 Serveis residencials d’estada limitada 
 Serveis de menjador social 
 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents (centres oberts) 
 Prestacions econòmiques d’urgència social 
 Serveis de distribució d’aliments o anàlegs 

 
b) Programes i actuacions socials: 

 Persones amb drogodependències i altres addiccions 
 Persones amb discapacitat 
 Persones grans 
 Persones amb dependència 
 Persones amb malaltia mental 
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies 
 Inclusió social 

 
2.2. Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials 

bàsics. El 50%, restant, es pot destinar a programes socials ja sigui de forma 
directa o mitjançant l’acord amb entitats del tercer sector que desenvolupin 
programes socials en el municipi. 

 
3. Justificació 
 

3.1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 
 

3.2. El termini de justificació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 

3.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris.  

 
3.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 
 

3.5. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar també la 
documentació tècnica d’acord amb els requisits per a justificació del recurs en 
el que s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-010). 
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3.6. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor 

tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 

3.7. La justificació dels fons d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 
d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa. 
 

3.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

3.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 
 

3.10. 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 es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.  
 

3.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 
 

3.12. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 
 

3.13. Es poden justificar despeses indirectes, fins el 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 
 

3.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 
 

3.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.  
 

3.16. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris 
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la 
data de la seva aprovació. 
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3.17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 
com s’indica a continuació: 
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 

ens executor.  
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

3.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

3.19. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

3.20. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la 
liquidació provisional dels fons per a esmenar els defectes que se li 
requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini 
d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver 
efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del fons. 
 

3.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 
 

3.22. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg: 
 

a) Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 euros, es 
paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens destinatari 
presenti l’acceptació. 

 
b) Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 euros, es paga 

per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari 
presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la concessió es farà 
prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació. 

 
c) Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació 

de despeses. 
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5. Renúncia 
 
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o 
d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la 

renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats 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. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió dels fons a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de 
mosquits, per a l’any 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de 
control de plagues (LRBRL, 25.2.j i 26.1.d), que en el cas dels mosquits requereix de 
coneixements tècnics altament qualificats, i que, per raons òbvies, han de comptar 
amb el suport d’institucions supramunicipals.  
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El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius 
prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, 
que no en disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la 
prevenció i control dels mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o 
identificar alguna plaga.  
 
Per poder donar resposta a les necessitats municipals en aquest àmbit, és necessari 
comptar amb tècnics altament especialitzats, dels que, hores d’ara, no en disposa la 
Diputació. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, 
el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, 
en el marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat en base al Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat per decret legislatiu 4/2003 de 4 de 
novembre (art. 28.1) té competències d’assistència i cooperació als municipis. En 
aquest sentit, presta suport als municipis del seu territori en matèria de prevenció i 
control de mosquits, mitjançant el Servei de Control de Mosquits, des de l’any 1988, 
moment en què els va ser transferit per la dissolució de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, que l’havia creat l’any 1983. El finançament d’aquest servei és assumit pels 
18 ajuntaments de la Comarca que tenen conveni amb el Consell Comarcal en 
aquesta matèria, per la Generalitat, i pel propi Consell. 
 
Segons la memòria justificativa del Servei de Salut Pública, la qual s’ha incorporat a 
l’expedient, emesa de conformitat amb l’article 50 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, a 
través de seu Servei de Control de Mosquits, estan interessades en col·laborar 
conjuntament en l’àmbit de la salut pública per ajudar als ajuntaments en la diagnosi 
dels problemes ocasionats pels mosquits culícids, en l’aplicació del protocol de 
Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits pel que fa a la inspecció 
entomològica i, per últim, en la identificació de plagues desconegudes amb propostes 
de control per als municipis de la província de Barcelona, per la qual cosa ambdues 
entitats desitgen formalitzar un conveni de col·laboració per al 2018.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 
311), de 13 de juny. 
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 
del vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2018 per tal de fer efectiu el 
pagament de la despesa prevista. 
 
Vist l'apartat 3.4.i.3) 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), correspon a la Junta de Govern, a 
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proposta de la Presidència, i per delegació d’aquesta, l’aprovació del corresponent 
conveni.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vice-
presidenta eleva a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per 
a l’any 2018, que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR pel 2018 una aportació màxima de TRES-CENTS 
MIL EUROS (300.000,00€), a que ascendeixen part dels compromisos previstos en el 
present conveni. 
 
Tercer.-IMPUTAR l’esmentada despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/46500, del vigent pressupost del Servei de Salut Pública.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat – 
Servei de Control dels Mosquits per al seu coneixement i efectes. 
 

ANNEX al Dictamen referit a l’aprovació de la minuta de conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció i 
control de mosquits per a l’any 2018. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I 
CONTROL DE MOSQUITS PER A L’ANY 2018 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Sra. Laura Martínez Portell, diputada 
delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 1.4.e.2 i el 5.4.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. 3048/2016, de 
data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016; assistida pel secretari 
delegat el Sr. Joan Guasch Marimon en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència d’aquesta Corporació núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016 sobre 
delegació de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (II), publicat en el BOPB de data 3 
d’agost de 2016. 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat pel Sr. Josep Perpinyà i Palau 
en qualitat de President de l’ens local d’acord amb el nomenament establert en el Ple 
extraordinari d’aquesta entitat en sessió celebrada el 24 de juliol de 2015; assistit pel 
secretari accidental d'aquesta entitat, el Sr. Lluís González Roig. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el 
desenvolupament de diversos vectors de malalties i en concret de mosquits de la família 
dels culícids. Les comarques barcelonines no en són una excepció i per aquesta causa des 
de la dècada dels anys 80 del segle passat s’hi duien a terme, des de l’administració 
pública, accions de control en els municipis on hi ha hagut tradicionalment més problemes 
de mosquits com és a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Durant l’estiu del 2004, mitjançant el conveni existent entre la Diputació i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència 
del mosquit tigre (Aedes albopictus).  
 
Des que va aparèixer a Catalunya el mosquit tigre, diferents agents han anat desenvolupant 
accions per a la seva prevenció i control. No obstant això, l’abast de la dispersió de l’espècie 
ha anat creixent al llarg d’aquests anys, de tal manera que avui en dia en més de 212 
municipis de la demarcació de Barcelona ja ha estat confirmada la seva presència. Això ha 
fet augmentar el nombre de persones exposades a les molèsties que produeixen les seves 
picades.  
 
Així mateix, cal tenir present la capacitat de les diferents espècies de mosquits d’actuar com 
a vectors d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus Chikungunya, del 
Dengue i del Nil Occidental (VNO) i el virus Zika. Tot i que aquesta probabilitat és 
actualment baixa al nostre país, cal tenir en compte que degut al flux de persones que 
viatgen a països on aquestes malalties són presents i que tornen al nostre país infectats, 
sumat al fet de que s’hi troben els vectors que poden actuar de transmissors, es fa 
necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins al moment, respecte 
als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control dels mosquits i 
específicament del mosquit tigre.  
 
També, entre les espècies autòctones i vectores de malalties, cal destacar el mosquit comú 
Culex pipiens, amb una distribució omnipresent a tot Catalunya, essent amb seguretat el 
més àmpliament distribuït a les comarques barcelonines. Igualment és important destacar la 
presència de diverses espècies amb un paper més reduït com a vectores però que poden 
representar una molèstia molt important com poden ser mosquits de zones inundables com 
ara Ochlerotatus caspius o Aedes vexans. 
  
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius prestar 
suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, que no en 
disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la prevenció i control dels 
mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga.  
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és una entitat de 
referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica 
contrastada i una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte d’aquest 
conveni, tal vegada que és l’única entitat d’aquestes característiques existent a les 
comarques de Barcelona. 
 
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, el 
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, en el 
marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública. 
 
Per altra banda,  per fer front a l’increment d’arribades de viatgers infectats per 
Chikungunya, Dengue i Zika alguns d’ells en fase virèmica, i en aplicació del Protocol per a 
la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya cal: 
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1. Dur a terme les inspeccions entomològiques (quan els serveis corresponents de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya així ho indiquin i tècnicament estigui indicat) , les 
quals han de ser fetes per tècnics altament especialitzats i amb mitjans adients per a la 
presa de mostres en els casos que es consideri necessari.  

2. Mantenir un control permanent sobre les poblacions de mosquits per minimitzar els riscos 
de transmissió de malalties, motiu pel qual es fa necessari realitzar diagnosis prèvies que 
permetin implementar un pla integrat de prevenció i control de mosquits i en especial del 
mosquit tigre.  

  
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències de caràcter obligatori en matèria de control 
de plagues, que en el cas dels mosquits requereixen de coneixements tècnics altament 
qualificats, i que, per raons obvies, han de comptar amb els suport d’institucions 
supramunicipals.  
 
A l’objecte de poder continuar donant resposta a les necessitats municipals en aquests 
àmbits, és necessari comptar amb la col·laboració tècnica d’institucions que garanteixin la 
prestació del suport tècnic especialitzat als ajuntaments, dels que, hores d’ara, la Diputació 
de Barcelona no en disposa. 
 
Aquest conveni de col•laboració a dues bandes entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i la Diputació de Barcelona permetrà col•laborar amb els ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona en la diagnosi de situació respecte a la presència de mosquits culícids, en 
l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya pel 
que fa a la inspecció entomològica, en la identificació de plagues desconegudes amb 
propostes de control i per últim participar en tasques de sensibilització, informació i formació 
per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona. 
 
El suport de la Diputació de Barcelona, en el marc d’aquest conveni, anirà adreçat als 
ajuntaments en el què s’ha confirmat la presència de mosquit tigre i/o en aquells municipis 
on s’hagi d’aplicar el Protocol de vigilància i control de les arbovirosis per la confirmació 
d’algun cas de infecció en la què els mosquits actuïn com a vectors. 
 
Les intervencions s’adaptaran a les particularitats del municipi, i en el seu cas, a les 
recomanacions que es derivin de l’aplicació del Protocol de vigilància i control de les 
arbovirosis a Catalunya ja esmentat. 
 
En virtut de les anteriors consideracions i la valoració positiva d’anteriors col·laboracions, la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del seu Servei de 
Control de Mosquits manifesten estar interessades a col·laborar conjuntament de nou en el 
2018 en l’àmbit de la salut pública concretament en la prevenció i control dels mosquits.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei 26/2010 
(articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 (articles 303 a 311), de 13 de juny.  
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 del 
vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2018 per tal de fer efectiu el pagament 
de la despesa prevista. 
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 
data......................................de 2018.  
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 

La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat subscriuen un conveni 
de col·laboració amb l’objecte de col·laborar conjuntament a l’àmbit de la salut pública per 
tal de fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids, altres plagues i la vigilància 
de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona, per a l’any 2018. 
 
Segon.- Compromisos de Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a 
realitzar les següents intervencions diferenciades: 
 
A- Diagnosi de situació envers els mosquits culícids en poblacions afectades on aquests 

insectes suposin un possible problema tant de salut com de qualitat de vida: 
 

En concret per això podrà ser necessari: 
 
1. Realitzar visites de camp als municipis afectats per efectuar una diagnosi 

entomològica sobre problemàtiques causades pels mosquits. Cada dictamen inclourà 
un resum cartogràfic amb avaluació dels possibles punts de cria de mosquits i les 
seves tipologies, densitats o extensions, i nivells de risc en relació a la població 
humana. Quan es realitzin les diagnosis en època càlida s’obtindran mostres de 
mosquits en fase larvària i adulta, mitjançant en aquest darrer cas captura sobre 
humans així com trampes específiques; s’identificaran en laboratori les espècies 
capturades. 

2. Amb tota la informació obtinguda, s’indicaran les línies mestres per a establir un Pla 
de control integrat específic, incloent suggeriment de productes, periodicitats i 
tecnologies d’aplicació. 

3. Es podrà incloure assessorament posterior, un cop les mesures proposades en el 2n 
punt estiguin en aplicació, per verificar la correcció de les intervencions i llur eficàcia. 
 
Es realitzarà diagnosi en almenys 33 municipis de la demarcació territorial de 
Barcelona.  
 

B- Enquesta entomològica en compliment del protocol de vigilància d’arbovirosis (VNO, 
Chikungunya , Dengue i Zika): 
 
1. La pre-inspecció que inclou la consulta geogràfica, la climatologia de la zona, les 

operacions de control vectorial històriques o bé en curs, i la composició de la fauna de 
culícids coneguda de la localitat. Així com les dades relacionades amb el cas que 
motiva la inspecció (llocs visitats, activitats d’exterior del domicili de la persona, així 
com desplaçaments recents).   

2. En la inspecció en el terreny, es visita la zona, es prospecta tots els punts possibles 
de cria i es recullen manualment mostres larvàries i es poden fer avaluacions de 
densitat dels adults. En cas de ser factible, en aquest procés es neutralitzaran els 
focus de cria i es pot plantejar de realitzar tractaments larvicides immediats. Es poden 
deixar col·locades trampes que s’hauran de recollir el dia següent. Durant tot aquest 
procés es recullen dades de l’entorn, tipologia urbana, identificació i geolocalització 
dels punts de cria, i densitat de focus larvaris per habitatge en cas de ser possible. 
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També, es podran completar aquestes informacions amb entrevistes als residents, i 
molt especialment amb el malalt i la seva família, que permetin de repetir els 
processos descrits als punts recents d’exposició als mosquits per part del pacient. 

3. L’elaboració final de l’informe (entre 24h i 72h després de la visita) inclourà la 
identificació d’espècies, la redacció de document amb tots els resultats i conclusions 
extretes, així com propostes de control vectorial si se’n considera la necessitat. 

4. En cas d’obtenir mostra de mosquits adults, aquesta s’enviarà a l’IRTA-CreSA per tal 
de determinar si les femelles de mosquits estan infectades amb algun dels virus 
esmentats.  
 

C- Identificació i assessorament en casos de plaga desconeguda: 
 
1. Assessorament tècnic en el control d’organismes. Cuolícids, Quironòmids 

(Chironomus riparius), Coleòpters dels cementiris (Necrobia rufipes i N. Ruficollis), 
Simúlids, Xinxes de camp del gènere Oxycarenus, Flebòtoms, o d’altres organismes 
que no son plagues habituals, que fos necessària la seva identificació i coneixement 
dels plaguicides més adients ves la plaga.   

2. Emissió de dictàmens, informes, peritatges i opinions tècniques. Els tècnics del SCM 
es desplaçaran a qualsevol indret de la província de Barcelona, per estudiar els 
problemes concrets ocasionals per a la presència d’organismes molests. Aquesta 
visita inclourà la inspecció de la zona o zones afectades o d’altres que puguin estar 
relacionades, així com un dictamen d’espècie trobada, informació sobre el cicle 
biològic, preferències alimentàries i descripció de les causes del problema com de la 
perillositat vers la salut pública. La visita tècnica generarà un informe on s’indicarà 
quines són les possibles solucions, modificacions culturals o del medi, un esquema de 
les actuacions per tal de controlar les poblacions i el seu cost, si procedeix. 
 

D- Tasques de sensibilització, informació i formació, que es concretarien en: 
 
1. Participar en xerrades, seminaris, o jornades dirigides als tècnics municipals. 
2. Col·laboració i supervisió tècnica en l’elaboració de material d’educació i 

sensibilització vers la prevenció del mosquit tigre. 
3. Realització d’articles divulgatius per a l’Espai salut del Servei de Salut Pública.  

 
E- Tasques d’investigació i divulgació científica adreçada al control de plagues  
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
Durant la vigència del present conveni la Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
A. Col·laborar amb els objectius i les finalitats del SCM tot informant als municipis de la 

demarcació territorial de Barcelona dels serveis que poden sol·licitar en el marc del 
present conveni amb el SCM del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a fi i efecte de 
d’avançar cap el control integral de les plagues en el territori, així com la de promoure la 
sensibilització, informació i formació. Es pretén d’aquesta manera aprofitar les sinèrgies 
produïdes en l’activitat quotidiana del Servei de control de Mosquits i revertir-les com a 
beneficis en les necessitats que sorgeixen en la demarcació de Barcelona, en una 
matèria que és de competència obligatòria pels municipis. 

B. Posar en coneixement del SCM les necessitats detectades en els municipis de la 
demarcació territorial de Barcelona per tal que aquest pugui planificar les actuacions en 
qualsevol de les seves línies d’actuació. L’objectiu d’ambdues parts és compartir el 
coneixement de la situació al territori per ajudar als municipis a minimitzar els riscos de 
transmissió de malalties vehiculades pels mosquits. 
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C. Col·laborar en les despeses generades per a  les activitats objecte del conveni amb una 
aportació econòmica d’un màxim de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €), per al 
desenvolupament de les activitats a càrrec de l’aplicació pressupostària  
G/60401/31100/46500 del Servei de Salut Pública. Aquest import s’abonarà al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, distribuït de la manera següent:  

 
1.  100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer quadrimestre de 

l’any (fins a 30 d’abril). 
2. 100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon quadrimestre de 

l’any (fins a 31 d’agost). 
3. 100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el tercer quadrimestre de l’any 

(fins a 31 de desembre).  

 
Quart.- Comissió mixta de seguiment i avaluació 
 
Es constituirà una Comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un 
representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels 
compromisos objectes del conveni.  
 
La Comissió es reunirà com a mínim tres vegades a l’any (al final de cada quadrimestre) i 
emetrà un informe on s’indicarà l’assoliment dels compromisos previstos i la procedència o 
no de l’aportació econòmica prevista en cada període avaluat. L’informe serà preceptiu per 
poder realitzar els pagaments estipulats. El darrer informe anirà, a més, acompanyat de la 
memòria econòmica del SCM, on quedarà clarament recollida l’aportació de la Diputació.  
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Cinquè.- Execució de les activitats, forma de verificar l’adequada aplicació del fons 
econòmic aportat i termini per a portar-les a terme 
 
Les activitats pactades tindran de termini per a ser executades fins el 31 de desembre de 
2018. 
 
Conforme a la base 34 apartat 7 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost 
General de la Diputació de 2018, entre les obligacions de les parts, es preveurà la verificació 
del compliment dels objectius de col·laboració previstos en el conveni així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics per a la seva consecució. 
 
Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat pels representats 
de les parts a la Comissió de seguiment on s’indicarà l’assoliment dels compromisos 
previstos, aquest informe incorporaran informació econòmica necessària i suficient que 
permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, i 
aniran acompanyats d’un certificat emès per l’Interventor del Consell Comarcal que recollirà 
la relació de despeses en què s’ha incorregut per executar l’activitat.  
 
- Primer quadrimestre  

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer 
quadrimestre de l’any, la verificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de 2018.  

 
- Segon quadrimestre  



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

374 

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon 
quadrimestre de l’any, la verificació s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 
2018.  

 
- Tercer quadrimestre  

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el tercer 
quadrimestre de l’any, la verificació s’haurà de presentar abans del 31 de gener de 2019 
acompanyat d’una memòria de totes les activitats prestades a la demarcació territorial de 
Barcelona.  

 
El pagament de l’esmentada aportació es farà efectiu al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat-Servei de Control del Mosquits si tota aquesta documentació és conforme a 
l’establert a la base 34 apartat 7 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona de 2018.   
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 
2018, sense perjudici de d’estendre els seus efectes fins a 31 de gener de 2019, termini 
fitxat per a la presentació de la justificació de les activitats pactades. 
 
En cas de pròrroga, que haurà de ser expressa, per un període de fins 4 anys addicionals. 
Per mutu acord les parts podran introduir mitjançant l’aprovació d’una addenda, les 
modificacions als pactes que es considerin adients en el conveni. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
Seran, a més de l’establerta en el punt anterior, causes d'extinció del present conveni: 
 
a)  Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita. 
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, per a desenvolupar les activitats que 

constitueixen l’objecte. 
c)  Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, amb un mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.  
 
Vuitè.- Difusió de les activitats conveniades 
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut, pressupost i termini de realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Novè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

375 

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió mixta de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon, amb independència de l’obligat al 
pagament, a l’ens executor material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
PA), qui diu: Senyora presidenta, ens agradaria si ens pogués fer una petita valoració 
del seu viatge a Malàisia.  
 
Respon la senyora Conesa i diu: Molt bé. Doncs molt breument. Realment el 
seguiment de la nova agenda urbana té una implicació molt gran per part d’aquesta 
administració i institució, perquè totes les polítiques que engeguem amb relació al Pla 
de mandat van alineades amb aquesta agenda urbana. 
 
La nova agenda urbana abasta quatre eixos fonamentals, que seran els reptes que les 
ciutats han d’abordar. Aquests quatre eixos fonamentals es basen en els cicles de 
l’aigua, l’energia, el clima, i dins del clima l’aire net, la mobilitat, etc. i l’habitatge. 
Realment, l’habitatge és un dels nuclis més importants amb relació a possibilitar que 
les persones puguin exercir el dret a la ciutat. Aquests quatre eixos, com saben, els 
mirem de treballar des de les diferents àrees. Crec que anem en la línia de poder anar 
desenvolupant projectes i, a la vegada, també anem veient com cada una de les 
ciutats va aplicant aquesta nova agenda urbana en els seus projectes. 
 
Vam poder coincidir amb la ciutat de Sabadell, amb la ciutat de Terrassa i amb la ciutat 
de Barcelona. Totes elles, allà, plantejaven, aquests models d’estratègies de ciutats 
que guanyen espai al vehicle privat i, per tant, recuperen espais per al vianant, i que 
tenen l’objectiu una mobilitat més sostenible, l’objectiu d’un aire més net, l’objectiu de 
com abordem aquests recursos energètics i d’aigua perquè siguin assequibles per a la 
població. I pensem que nosaltres, com a Diputació, hem d’acompanyar no només 
aquests ajuntaments grans, que sí que poden tenir una estratègia pròpia, sinó, 
sobretot, acompanyar els petits per desenvolupar aquest tipus d’estratègia. En aquesta 
línia, vam tenir diverses compareixences, conferències i trobades.   
 
Per destacar, potser, la importància, sobretot, d’aquesta reunió que es va fer a Kuala 
Lumpur era que hi havia canvi de la persona responsable de la UN-HABITAT. Com 
saben, el Joan Clos ha acabat el seu mandat davant UN-HABITAT i hi ha entrat una 
nova responsable, que és la senyora Maimunah Sharif. Allà, hi vam tenir ocasió de 
seure amb la senyora Maimunah Sharif, la vam convidar a la Setmana de la 
Resiliència, que fem conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, a l’Hospital de Sant 
Pau, aquest proper mes de desembre, i vam poder, també, reafirmar els vincles, com a 
Diputació de Barcelona i administració intermèdia, els vincles amb la comissària de 
Desenvolupament Regional de la Unió Europea amb relació amb tot el tema de la lluita 
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contra el canvi climàtic i, per tant, tot el Covenant of Mayors. I vam anar 
desenvolupant. 
 
Són reunions molt diplomàtiques. Es fa una feina molt diplomàtica; aprens moltes 
coses. Això és un aprenentatge molt interessant; aquesta vegada era molt lluny, la 
veritat és que era molt lluny el desplaçament, però, realment, nosaltres anem veient 
que la nostra institució és molt respectada a nivell d’institució intermèdia i que 
proveeix, precisament, que l’Agenda Urbana no només tingui l’oportunitat de 
desplegar-se en grans conurbacions, sinó que pugui arribar a tot el territori. 
 
I el senyor Duran diu: Gràcies. Agraeixo les seves paraules i les aprofito perquè, dels 
quatre eixos de la nova l’Agenda Urbana, que vostè ha posat damunt de la taula, 
doncs tres són significatius i creiem que la Diputació hi ha de tenir un paper 
fonamental i que, potser, no s’està actuant amb prou cura. 
 
Vostè ha parlat de l’habitatge; ens hi hem referit, avui mateix, a la dotació econòmica 
d’habitatge. Nosaltres som crítics, tot i que la Diputació hi fa coses; respecte al canvi 
climàtic i creiem que la Diputació n’ha de fer molt més respecte al canvi climàtic. I pel 
que fa a totes les qüestions del cicle de l’aigua és cert que s’estan fent actuacions 
d’abastament en baixa, crec, recordem els cinc milions aquests, però, bé, està de 
plena actualitat no únicament la possible sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’anul·lació o no de la privatització d’Aigües Ter Llobregat i l’anunci d’una pujada de 
l’11,8% en el rebut de l’aigua de la presa en alta. I, evidentment, això té una 
repercussió en els ciutadans i, d’alguna manera, directament o indirectament, creiem 
que hem de fer el seguiment de tot plegat. 
 
La presidenta, senyora Conesa, diu: En fem i, sobretot, els que som alcaldes en fem 
molt perquè, com pot comprendre, aquesta pujada afectarà tots els nostres veïns i 
veïnes i, per tant, és un tema que ens preocupa i que fem arribar, bé, a la mateixa 
Conselleria i als responsables amb relació a com hem d’ajustar aquesta qüestió.  
 
Aquí, dir-li que hi havia un compromís del conseller Rull amb relació a poder amortitzar 
o que, diguéssim, aquesta pujada no fos la que es va aprovar, la va aprovar l’ACA ara 
abans d’acabar l’any, però, com que no tenim en aquest moment dirigents polítics a 
nivell de Govern que puguin donar aquesta instrucció, el plantejament s’ha fet d’una 
manera automatitzada i s‘ha aprovat per instrucció del mateix secretari d’Estat que 
està portant, en aquests moments, els assumptes que afecten el territori. Per tant, 
esperem ben aviat tenir Govern perquè sabem, i som conscients, que un dels reptes 
que tindrà el nou Govern que entri és aquest.  
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


